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CONFERINŢA JUDEŢEANĂ A PROPACT —  ' —  • — ' —

Conferinţa judeţeană a 
filialei Hunedoara a Sindi. 
catului Propact a strălucit 
prin absenţă. însuşi dl. 
prof. Dan -Drâghici, pre
şedintele Propact, şi-a ex
primat dezamăgirea pentru 
faptul că-la recenta con
ferinţă ce a avut loc la 
Deva au participat doar 
câteva zeci de membri, din 
ce* sub 400 câţi numără 
filiala. Bune sau rele, cum 
sunt, legile privind pro
prietatea asupra pământului, 
■ arenda şi impozitul pe ve
nitul agricol trebuie : să 
fie1 aplicate — aşa cum s-a 
spus la conferinţă, chiar 
dafcă aluzia făcută la a- 
dresa activităţii parlamen
tarilor hunedoreni (vizân- 
du.i pe dnii Şteoleâ şi I- 
frim) a reliefat că aceştia 
nu- se implică suficient în

apărarea intereselor agri
cultorilor.
. Reprezentanţii "unor par

tide invitaţi şi prezenţi la 
conferinţă, cât -şi puţinii 
membri ai filialei Propact 
care au luat cuvântul n.au 
avut mare lucru de pus
în, evidenţă, lansând fie
care apeluri insistente la 
unire; ş i ' acţiune, acestea 
fiind receptate în mod di
rect de către oamenii de 
vârsta a treia în majori
tate, care reflectă, de alţi 
fel, situaţia forţei de mun
că din agricultura româ
nească,

Pdrnihd de la faptul că 
până 1a data de 5 aprilie 
a.c. proprietarii de pă-
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In Hunedoara se va construi statuia !

Februarie a trecut cu o mişcare înceată de aripi 
umede lăsând în urma sa o lună de iarnă. Poate ul
tima! Fără a se învrednici eu prea multă zăpadă şi 
fără a fi cea mai... Aşa că ghioceii n-au trebuit să-şi 
scoată clopoţeii lor albi şi gingaşi, din mantia troie
nită. Au înflorit, în schimb, mai devreme, îndemnaţi 
de un timp mai mult decât primăvăratic: La fel cum 
liliacul a început să înmugurească şi el oferind semne 
tainice de verde. Mărţişoarele, simboluri de primă
vară şi de un nou început, se arată la pieptul fiinţei 
dragi. Dovadă că ieşim din iarnă mai buni, mai ge. 
neroşi, „împovăraţi" de o sensibilitate sufletească pe 
care am simţit nevoia să o împărtăşim. Ne bucurăm 
că nu am uitat să oferim daruri în această zi, că 
prea.plinul se cere împărtăşit, că... In sfârşit, simţim 
în noi că ceva vibrează, se cere descătuşat, întocmai 
mugurilor ce au adunat seve nebănuite intr-un ano. 
timp pe care îl credeam mort. Dar, împotriva trezirii 
la viaţă e greu să te aşezi, e mult mai bine să o laşi să 
irumpă într-o revărsare tumultuoasă de torent. Aşadar, 
luna hui Mărţişor a venit şi ne cere să o primim. Cu 
braţele deschise! Fii bine venită cu albul tău de 
ghiocei şi.cu gânduri frumoase pentru fiinţe dragi!
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IANCU DE HUNEDOARA
Acum câteva zile, la Pri

măria din Hunedoara, a 
avut loc o întâlnire între 
conducerea acesteia • şi 
membri ai Uniunii Artişti
lor Plastici din România 
pentru organizarea con
cursului de selectare a pro
iectelor ce vizează' statuia 
„Iancu de Hunedoara", 
ce va fi amplasată in cen

trul vechi al municipiu
lui de pe Cerna.

Din primele estimări, va
loarea statuii marelui 
bărbat de Hunedoara se 
ridică la aproximativ 150 
milioane de lei. Finaliza
rea integrală a lucrărilor 
este prevăzută pentru tri
mestrul IV al acestui ai. 
(C. P.).

1 MARTIE

•  Ziua mărţişorului;*
•  Cuv. Mc. Evdochia; 

Cuv. Domnina (Harţi- 
Dezl. ia Tapte, brânză, 
şi ouă);

• S-au născuţ: în 1788, 
cărturarul GHEOR- 
GHE ASACHI (m. 
1869); în 1812, ihedi*

cui si omul politic 
NICOLAE KRETZU- 
LESCU (m. 1900); in 
1837, -marele povestitor 
ION CREANGA (m. 
1889);

•  Au apărut, în 1887, 
la Bucureşti, revista 
„Convorbiri literar
în 1906, la Iaşi, revista 
„Viaţa românească";

•  Soarele răsare la ora 
6,54 şi apune la 18,03; 
lună nouă; - ■

•  Au trecut 59 de zile 
din an; au rămas 306.

m MIRACOLUL
p e n tru  c a r e  nu e x is tă  

c o n c u re n ţă  I

începând cu data de miercuri, 1 martie a.c„ 
cotidianul „Cuvântul, liber" Deva va apărea zilnic 
în 8 pagini, răspunzând astfel cerinţelor cititorilor 
şi dorinţei redacţiei «te a Îmbogăţi şi diversifica 
tematica Jiccărui număr al publicaţiei. La cererea 
unui mare număr, dft abonaţi Care prinţese cu întâr
ziere ziarul de 'sâmbătă — duminică, programul săp
tămânal a] Televiziunii Române va fi publicat în 
ziarul de vineri. întrucât, prin apariţia Zilnică în 
8 pagini, se dublează consumul de hârtie, preţul 
ziarului la vânzarea cu bucata se majorează ta 
150 lei -pe exemplar. Preţul abonamentului rămâ
ne, deocamdată, neschimbat.

CRITERIUL MORAL
Mi s-a reproşat, urieori 

„părinteşte", alteori „co. 
legial“, că în cadrul â- 
cestei' rubrici eu văd to
tul în negru, că insinuez, 
că deşi suntem în tran
ziţie, în realitate nu se 
schimbă nimic. Dar nu 
am făcut niciodată o a- 
semenea afirmaţie radi
cală — nici nu agreez 
radicalismele —, ţi am 
spus doar că ritmul 
schimbărilor este în u- 
nele domenii mult prea 
lent, ceea ce duce la pre
lungirea în timp a re
structurării şi reformei, 
cu consecinţe negative, 
la rândul lor prelungite, 
asupra nivelului de trai.

Există, să recunoaştem, 
şi domenii ce nu pot 
constitui obiect al schim
bării, decât cel mult al

cât vor trăi oameni pe 
pământ.

Ambiţia de a schimba 
natura umană a aparţi
nut numai unor dictatori 
paranoici, cum a fost 
Nero, care a dat foc Ro
mei, Hitler sau Stalîn, 
care au pe conştiinţă po
poare întregi, tirani mai 
mărunţi, ca Ceauşescu, 
ce îşi propuneau „forma
rea omului nou” etc, etc. 
In realitate, chiar şi în 
cele mai crâncene peri
oade de opresiuni, oame
nii şi *au păstrat credinţa 
religioasă, .valorile mo
rale, speranţele şi idealu
rile.

Iată de ce nu trebuie 
să ne mire faptul că a- 
cum, la cinCi ani după 
revoluţie, când spiritele 
s-au mai liniştit şi ju-

T R A N Z I Ţ I A

perfecţionării în sine. Este 
vorba de vastul spaţiu 
al valorilor general — u- 
mane, nedependente de 
orânduirile sociale, al 
moralei creştine şi civice, 
al trăsăturilor individu
ale ce se reunesc In 
conceptul de OMENIE.

încă de la scrierea Bi
bliei, cele zece porunci 
şi-au păstrat nealterată 
valabilitatea, indiferent 
dacă omul a trăit mo. 
mente de fericire sau de 
suferinţă, dacă a fost 
sclav, iobag sau proletar. 
Din cele mai vechi tim
puri şi până astăzi au 
existat şi există oameni 
buni şi răi, deştepţi şi 
proşti, generoşi şi mes
chini, cinstiţi şi vicleni 
etc. Valorile general — 
umane, trăsăturile de ca- 
racteţ nu ţin de un anu
me sistem social, nu au 
culoare politică, ele ţin 
de esenţa naturii umane 
si vor exista atât timp

decăţile se fac cu mai 
multă chibzuinţă, începe 
să se aplice criteriul mo
ral in aprecierea Oameni
lor, punându-se. pe plan 
secund criteriul politic. 
Nu mai contează atât 
de mult ce ai fost „îna
inte", ci dacă ai fost sau 
nu DE OMENIE. Pentru 
că regimurile politice se 
mai schimbă, dar omenia 
niciodată. Iar oămenii au 

capacitatea excepţională de 
a aşeza pe fiecare la lo
cui ce i se cuvine în ie. 
rarhia morală, dând ce
lui bun preţuirea cuve
nită şi ticălosului sancţi
unea meritată.

Să luăm aminte cu 
toţii, de la lideri la sim
plii cetăţeni, că în dome
niul valorilor morale nu 
prea merge cu „tranzi
ţia". Nu de alta, dar ro
mânul ştie bine că „lu- 
pu-şi schimbă părul, 
dar năravul ba...“.

TIBERIU ISTRATE

• înjurătură — strădania omului cu voca
bular limitat de a se exprima eficient.

I MIERCURI, 1 martie, 
de mărţişor, vremea se 
arată a fi, în general, 
fruiţioasă, cu cerul varia, 
bil, mai. mult senin. Di
mineaţa, local, este posi. 
bilă ceaţă. Vântul va su
fla slab până la moderat. 
Ca şi în zilele prece
dente, temperaturile vor 
ii  cuprinse între 5 şi 
5 CG •— minimele şi între 
8 şl 14 °G, maximele.
Deci. căldura în creştere*

Fundaţie culturală 

la Dobra

i
i In data de 2 martie a.c., ora 17, va avea Ioc, la 
Gâminui cultural din Dobra, inaugurarea Fundaţiei 
culturale „I.CL Stoica". Fundaţia are şi un statut, tn 
care îşi defineşte scopul, intenţiile, perspectivele, do. 
rind să reinnoade tradiţiile culturale, bogate şi înde
lungate, ale acestui fermecător perimetru hunedo. 
rean. (D;<3.) , - - • , -
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Noi publicaţii hunedorene
Ieri şi astăzi, au. văzut lumina tiparului două noi 

publicaţii hunedorene t

şr „OGLINDA" bisăptămâfial de informare şl 
opinie;"' :V;:; '~-d~ ...iMstiăis.
. •  „ASTUA!/' — un nou cotidian.: -

, BT-o să ducem grija că nu vom avea ce citi. CRI.)

a s .

PREŢUL
SEMINŢELOR

Referitor la preţul se
minţelor, dl. ing. Mircea : 
Filip, directox-ul Agrosem 
Orăştie, ne-a spus că a-j 
cestea sunt, incluzând şi1
TVA, de: 324,5 lei/kg la 
orzoaică şi ovăz, 6295 lei/ 
kg la lucemă, 6710 lei/kg 
la trifoi, 785 lei/kg la ma
zăre furajeră din înmulţi
rea 1 şi 779 lei/kg la în. 
mulţirea a doua. (N.T.)
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{ societate pe acţiuni cu capital privat 
l înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
ţ cu nr. J/20/618 1991. Cont: 4072613110 B.C.B. 
* , Deva. Cod fiscal.: 2116827 *

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Dumitru Gheonea '

preşedinte (redactor şefi
■■ Tiberiu Istrate

vicepreşedinte (redactor şef adjunct)
Virgil Crisan

contabil set 
> Minei Rodea

Nicolae Tircob
întreaga răspundere pentru conţinutul 

i articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 2700, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611269, 625904. Fax 618061.

^ Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA,

prin
(Urmare din pag. 1)

mânt, potrivit prevederilor 
legale, trebuie sâ-şl ex
prime opţiunea de a ră
mâne în calitate de acţio
nari saU locatori, s-a in
sistat pentru adoptarea ce
ţei de-a doua variante, 
care mai oferă ceva şanse 
de a intra în posesia pă
mântului după expirarea 
perioadei de 5 ani. Consi. 
derând incomplete şi cu 
multe vicii juridice for
mularele de contracte con
cepute de societăţile co
merciale în cauză şi de 
eătre Ministerul Agricul
turii şi Alimentaţiei, dl. 
Drăghici i-a îndemnat pe 
puţinii participanţi să ac
cepte numai modelul de 
contract oferit de Propact, 
care, din sărăcie, n-a fost 
prezentat în suficiente e- 
Xemplare. Pentru a ieşi 
din impasul financiar ac
tual, preşedintele a făcut 
apeluri' insistente Ia coop
tarea de noi membri în 
Propact, la necesitatea gă
sirii de bani pentru plata 
taxei anuale, a cotizaţiilor, 
la strângerea de fonduri

pentru înfiinţarea unei 
bănci proprii (8 miliarde 
de Iei minimum), la susţi
nerea şi asocierea în ca
drul societăţilor comerciale 
de import-export a produ. 
se'or agricole.

Spaţiul tipografic nu ne 
îngăduie să intrăm in alte 
detalii, însă dificultăţile cu 
care se confruntă Propact 
(sindicat care s.a spus că 
nu face politică, dar con
ferinţa a reliefat cu' totul 
altceva, declarânrîu-se că 
sunt de partea Convenţiei 
Democrate) s-au desprins 
şi din momentul alegerii 
conducerii filialei judeţene, 
propunerile izbindu-se de 
refuriii unor persoane so
licitate să accepte funcţiile 
onorifice în conducere.

Deşi se vrea a fi exponent 
al intereselor a câtorva 
milioane de proprietari de 
pământ, Propact n-a reuşit 
să se bucure — cum s-a 
spus — de o mediatizare 
corespunzătoare, oamenii 
nefiind suficient informaţi 
asupra scopului şi a rolului 
acestui sindicat. Pe baza 
rezoluţiei ce a adoptat-0 
conferinţa, se aşteaptă o 
revigorare a activităţii in 
viitor. Va fi sau nu aşa, 
rămâne să vedem.

ÎNCOTRO REFORMA ÎN RENEL?
Sâîhbătă, 23 februarie care sunt aproape unice s-au pensionat, plecat în

a.c., la sediul F.R.E De- în acest segment de acti- armată, îmbolnăvit sau de
va a avut loc o întâlnire vitate —- au dus la o creş- cedat, s-a creat o situaţie
între reprezentanţii sindiea- ' tere de trei ori a cheitu- de neacceptat — mulţi
tului din ramură, condu- ielilor, datorită formării dintre angajaţi au prestat
cerea 'F.R.E. Deva, paria- unor structuri administra- din noiembrie ’Si până in
mentari ai judeţului şi li_ 'tive lioi, ale căror veni- prezent 300—400 de ore
deri de partide. Scopul a- turi sunt cuprinse în to- - în plus, fără ea acestea'să
cestei întâlniri a fost pre- talul cheltuielilor cu preş- fie plătite sau să se dea
zentarea poziţiei sindicate- ţaţîile efectuate către recuperări —, fapt ce a
lor în legătură cu proiec- RENEL. dus ta actualul conflict
tul de restructurare a în varianta propusă de de muncă între sindicatul
RENEL, elaborat de Gu- Banca Mondială se intens «Univers" ţi administraţie,
vern, Banca Mondială ' şi ţionează divizarea RENEL- Dl Adolf Mureşan, se- 
Ministerul de Finanţe. ului în mai multe unităţi cretarul Federaţiei „Uni-

Din discuţiile care s-au de afaceri, care nu fac vers“, a adus în discuţie
purtat au rezultat câteva altceva, în final, decât să problema ajutoarelor de
probleme-de maximă im- urmărească propriul inte- deces, a cadourilor de
portanţă pentru viitorul res, care se va reflecta Crăciun, a ajutoarelor pen.
RENEL-ului, între care într-o creştere evidentă % tru operaţii, sau pentru alte
promovarea rapidă a Le- preţului energiei electrice. situaţii nedorite, care, deşi
gii Energiei, cu amenda- Prin politica pe care O reprezintă rezultanta unei
menteie RENEL şi ale fe- încearcă Banca Mondială, clauze a contractului de
deraţiei sindicale, avertiza- prin condiţiile impuse, e_ muncă, ce se constituie în
rea Guvernului pentru xistă riscul de a "se ajunge limita unei cote de până
a-şi declara intenţiile pri- la dezmembrarea şi că- la 1,5, conform legii, se
vind varianta >is ie*-truc- derea sistemului energetic impozitează, fapt ce ne_
turare pe termen scurt şi naţional, consecinţă ce cesită revederea art. 38
lung. poate avea urmări inimă- din Legea 36/1994, care si

Măsurile de reorganizare ginabfte, inclusiv în ceea prevadă expres ca ajutoa-
luate până în prezent, prin ee priveşte costul kilowat- rele sub orice formă pri-
desprinderea unor activi- tului. mite de salariaţi» potrivit
taţi — şantiere, ateliere Prin politica de austeri, prezentului articol, să fie" 
etc. —, din cadrul RENEL tate a guvernului, pri» neimpozabile,
şi transformârea acestora sistarea încadrărilor în S-a mai subliniat că
în societăţi comerciafe ■*» muncă in locul celor care multă lume susţine o teo

rie falsă privind câştigu
rile din RENEL, care nu 
sunt altceva decât o aba. 
tere de la problemele pre. 
aentului, ale ţării, venitul 
mediu net ridicăndu-se la 
210—220000 de lei.

CORNEL POENAE

DRUMARU
Manifestând interes pen

tru buna întreţinere a dru
murilor din zonă, drumarii 
de Ia secţia de profil din 
Haţeg lucrează zilnic la 
refacerea şi curăţarea şan
ţurilor dinspre eomuna 
Unirea. (N.T.)

O D A  M Ă R Ţ IŞ O R U L U I
Visul meu are aripi de înger $i ochi de argint.
El stă pe un soclu de nori bncălaţi.
Iar de griji ii fereşte o harpă imensă şi albaştri.
In rugăciuni, lacrimile îi cad pe o colonadă d* culori.
Din umbra-i răcorită izbucnesc minuni verzi, -
Cărora soarele-june le dăruie prima sa iubire.
Volburi de apă lucitoare li îmbălsămează chipul frumos,
Iar o coroană de simboluri albe li încunună fruntea.
Peste visul meu, morile clipelor se «buciumă zadarnic;
Căci el creşte odată cu inima-mi tânără
Şi o preface treptat,‘treptat, într.un mărţişor,
Ce o dată, o singură dată în an,
Atundi când iluzia devine o primăvară, 
tl dărui oamenilor să-şi Iacă din el podoabe,
Farmece din gânduri curate ce înnoiesc hainele sufletelor!

V ROXANA SICOE-TIREA elevă

RTL CANALE 5 SAT 1 N B C E U R O S P O R T

e

6,35 Seriale, desene a- 
nimate; 10,05 Kojak (s): 
„Sens unic"; 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (Cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a. 
miezii; 13,30 Springfield 
Slory (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasi
unea ei e crima (s); 16,00 
Ilona Chrlsten talksow :
17.00 Hans Meiser talk. 
show; 18,00 Jeopardy! 
ţes): 18,30 Intre noi (s);
19.00 Frumos şi bogat 
(s/r): 19,30 Exploziv te
legrafic; 19,45 Ştirile' serii;
20.00 Fotbal: Cupa Cam
pionilor. Bayern — IFK 
Goteborg; 21,50 Fotbal.

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Par.amentului; 10,00 Show
ul lui M. Costanzo (r); 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14,40 Beautiful (s); 15,05 

Complot i» familie (show); 
16,20 Agenţia matrimo
nială (mag.); 17,00 D.a.;
18.00 Super-samuraiul (s);
18,25 D.a, 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs):
21.00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Tom- 
my Knockers (s. SF); 23,20 
Dosarele X (s); 0,20 Show
ul lui M. Costanzo; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă zvonul (r): 3,30 Fie
care volum (r).

640 Brunch — TV 1;
10.15 Vecinii (»): -Noro
cul"; 10,45 Brunch — 
TV 2: 13,00 Loving (s): 
„Scorpia"; 13,36 Soarele 
Californiei (s); 14,30 Fal- 
con Crest (s): „TaraiT- 
tella"; 15,25 Whlte Fang 
(şa-); 15,55 Tânărul In
diana Jones (s.a.); 16,55
MacGyver (s.a.): „Ama- 
dens"; 18,06 Să riscăm! 
(cs); 19,06 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Doctorul 
de* munte (s); 22,15 Hun
ter (s.p.); „Prostituţia";
23.15 Actelâ vorbeşte l
(rep:); 0,00 Crucişătorul 
Graf Spee (ta. Anglia, 
I8S6); 2,00 MacGyver
(s.a).

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
Ştiri ITN; 740 Lumea 
afacerilor, ştiri; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Roata 
banilor; 15,00 Piaţa curo. 
Peana; 19,00 Azi — infor
maţii la zi; 20,30 Getţ 
Turneul european;. Volvo 
PGA; 21,30 Dateline — 
cu Jane Pauby şi Stone 
Philips; 22,30 Magazinul 
ştirilor NBC; 2340 Show
ul serii, cu Jay Leno; 0,30 
Real personal — „Despre 
sex" cu Bob Berkowit*; 
1,00 Buletin bursier; 14# 
Oferta pieţrif 140 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Timp 
egal; 2,30 Showul serii; 
340 Video moda; 4,00 Ri- 
vera în direct.

9,30 Ski alpin. Magazin; 
1040 Patinaj artistic;
12.00 Dansuri sportive;
13.00 Fotbal. Cupa UEFA;
15.00 Auto CE de cami
oane. Retrospectivă 1994 
(r); 15,30 Snooker. Trucuri;
16.30 Tenis. Magazin ATP;
17.30 Călărie. Cupa Mon
dială la sărituri de la 
Bologna; 18,30 Eurofun. 
Magazin distractiv; 19,00 
Aerobic. Campionatele 
SUA; 2040 Handbal. Da
nemarca — Germania (a- 
mical, d); 21,15 Buletin de

- ştiri I; 21,43 Box. Prime 
Time Speriat; 23,00 Ma
gazinul internaţional al 
sporturilor cu motor; 0,00 
Auto. CE dc camioane; 
0,36 Magazin Olimpic;
1.00 Călărie Bologna (r).

MIERCURI» I  
martie

7,00 TVM — Tcle- 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,05 Video- 
caseta muzicală; 10,20 
Desene animate; 10,50 
Videolexicon; 11,50 j 
Moda pe meridiane 
(NBC); 12,20 Aur şi 
noroi (s/r); 13J0 1001 
audiţii; 14,10 TVR laşi 
şi TVR Cluj N.; 16,10 
Brigittc Barţlot şi mu
zica; 17,15 Alfa şi O- 
mega,..; 18,10 Tele-
discul muzicii popu
lare; 18,30 Desene a- 
animate; 19,00 Sensul 1
schimbării; 19,30 Pata 
şi băieţii (s); 20,00
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,35 Dr. Quinn 
(s., ep. 40); 21,40 ML. 
crorecital Tatiana Ste
pa; 21,55 Fotbal: P.C. 
Barcelona — Paris St. 
Germaln (d); 23,50 Ac
tualităţi; 0,05 întâlni
rea de 10 miezul nopţii.

T V R  2

746 La prima m ă;
9,15 Ora de muzică; j 
1040 Telejurnal World, 
net; 1«40 Mozaic-*»- 
telit; U40 Da ; 124# 
Gong! (r); 124# Măr- 
ţişoare muzicale; 12,00 
Mag. satelit; 13,45 Te
lejurnal CFI; 1440 

,  Serialul serialelor;
15.00 De Itegua la
tina; 1540 Lupta pL 
drepturi în statele su
diste; I640  Dta.; 1640 
Fiicele doctorului (s);
17.00 Mini-eco; 17,40 !
Aur şi noroi (s); 19,30 
Km. în 1b, maghiară;.
20.00 Fotbal ; 22,00 San
ta Barbara (s)

f j j g t j  !
9,00 Deseno animate |

(r); 9,30 Film serial; 
„FBI" (r); 1040 Film j
serial: „Chips" (r);
11,10 Film artistic: „In j
căutarea domnului Go- 
odbar" (r); 1345 Vt- 
deotext; 18,00 Desene 
animate: . „Hatman";
18,30 Film documentar: 
„Jocul cifrelor"; 1940 
Raff show (emisiune: : 
de Mibaela Cutus şi 
Bogdan Teoderescu);

20.00 Film serial: „Tră- 
leşte-ţi visul" — ep.
12; 21,00 Telejurnal le- 
misiunea de ştiri a te
leviziunii Trie 7 abc 
din 28. 02. 1995); 2140 
Film serial: „Vecinii"
— ep. 12; 22,20 Clip 
viva; 22,30 Chestiunea j
zilei (emisiune de Cor
nel Nistoreşcu) !

TV DEVA

Canal 21
9,00 Teletext; 10,00 

Observator — Antena 
1; 11,00 Telemedica. 
„Stop SIDA" (r): 12,00 
Film • „Cineva 
despre care să cânţi"; 
13,30 Teletext; 1749 
Observator — Antena 
1; 18,00 Focus — ştiri 
din actualitatea lo
cală M8,15 Studiu des. 
chis." „Partidul Naţio
nal Ţărănesc — moşte
nitorul necunoscut"; 
19,15 I Martie — ediţie 
specială; 19,30 Pîtm 
artistic.
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în preajma returului Diviziei C
Fotbalul judeţean pe un 
plan valoric mai ridicat

Convorbire cu dl VIOHEL JIANU, 
preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal

—- Pentru început spuneţi-ne, vă rugăm, ce tre
buie să facă Asociaţia Judeţeană de Fotbal ?

— Asociaţia judeţeană, ca structură autonomă 
în teritoriu, face parte din Federaţia Română de 
Fotbal şi este datoare să aplice reglementările pe 
plan fotbalistic, legislativ şi să asigure organiza
rea activităţii eompetiţionale la Divizia C, Campio
natul judeşean, juniori, cădeţi şi juniori III şi eta
pele judeţene ale Cupei Europei. Asociaţia noas
tră ţine legătura şi cu celelalte cluburi, secţii de 
fotbal din eşaloanele superioare, făcând intr-un fel 
Şi legatara între acestea şi FRF. Asociaţia judeţea
nă se constituie din toate secţiile de fotbal a căror 
activitate competiţionalâ se organizează precum şi 
activul format la .nivelul asociaţiilor, comisiilor şi 
subcomisiilor pe probleme de la judeţ.

— Peste câteva zile Începe şi returul campio
natului Diviziei C. Cu ce preocupări pentru asocia
ţia judeţeană 2

' V.i -V iii principal vizăm îmbunătăţirea organiză
rii meciurilor prin crearea unui cadru adecuat pe 
teren şi in tribune, Întărirea ordinii şi a disciplinei, 
creşterea. calitativă a jocurilor şi atragerea unui 
public măi numeros în tribune. Avem convingerea 
că în retor sunt câteva -Echipe care au parcurs o 
perioadă , de căutări şi au-ajuns la formele stabili
te care le permit să abordeze jocurile la un nivel 
tehnic şi~ tactic superior.

— Ne puteţi concretiza ? “
— Mă refer îndeosebi la Aurul Brad, Minerul 

Ştiinţa Vulcan, Constructorul Hunedoara, la tânăra 
echipă a Daciei Orăştie şi o subliniere aparte aş 
face pentru Victoria ’90 Câian,-schimbată foarte 
mult în bine în actualul campionat.

— Ce noutăţi aveţi pentru retur ?
— Din păcate returul -va fi relţiat fteri Murepg

Deva, care s-ă retras, şi ca urmare a prspriilw 
constatări şi a unor propuneri, ne gândim la o nouă 
formulă pentru campionatul viitor — la echipe, 
cu un meci de baraj între echipele câştigătoare ate 
seriilor V. Mureşului şi V. Jiului şi cine Învinge 
susţine un baraj cu echipa de pe locul 17 din ac
tualul campionat, în situaţia că liderul returului 
promovează în Divizia B. Comportarea de până a- 
cum a Minerului Certej, valoarea şi experienţa ju
cătorilor pot constitui argumente solide că va tre
ce de baraj. Ne gândim ca în viitorul apropiat să 
organizăm campionatele locale de fotbal Ia Hune
doara, Brad, Haţeg, Orăştie, llia .ş i totodată să 
sprijinim campionatele locale organizate de sindi
cate în Valea jiului. - v - : -

— Chiar aşa dle Ma-
cavei, ce se aşteaptă de 
la arbitraje in returul Di
viziei C la fotbal ?

— O creştere a calităţii 
prestaţiei brigăzilor de ar
bitri care nu se poate* 
obţine decât printr-o pre
gătire exemplară teoreti
că şi fizică, creşterea e- 
xigenţei şi respectarea ri
guroasă a Regulamentului

meciuri amicale. Aş dori 
să precizez că dispunem 
la ora actuală de mulţi 
arbitri cu o bogată ex
perienţă, ce au activat 
sau activează în loturi su
perioare, dar şi de câţi
va tineri de reală per
spectivă.

— Ţinând cont de ex
perienţa dv. ca fost ar. 
bitru pe prima scenă fot-

CE SE AŞTEAPTĂ DE LA ARBITRAJE ?
Convorbire cu GR1GORE MACA VEI, 

preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri

de joc. Acestor cerinţe 
încearcă să le răspundă 
Comisia Judeţeană de Ar
bitri i şi am folosit in a- 
ceastâ privinvă şi perioa
da de vacanţă, când s-a 
urmărit Inoeaproape pre
gătirea arbitrilor care s-a 
încheiat cu o testare şi 
analiza activităţii din tur 
in care s-au stabilit şi 
câteva măsuri privind 
sporirea contribuţiei ar
bitrilor la buna desfăşu
rare a partidelor de fot
bal, într-un climat de 
ordine şi disciplină.

— Ce’ arbitn cuprinde 
organizarea comisiei ju
deţene, este complet lo
tul prevăzut, există pre
ocupare, pentru promova, 
rea din rândurile foşti
lor fotbalişti ca noi ar
bitri?

— In prezent, im jude
ţul nostru averii un iot 
de 16 arbitft divizionari 
s—naţională, A şi B, pre
cum şi un lot de 93 ar
bitri categoriile I şi ÎI şi 
stagiari, care oficiază In

■ Divizia C / seniori şi. 
juniori — şi la meciuri
le din campionatul jude
ţean — seriile V. Mure
şului şi V. Jiului, dar şi " 
la campionatele judeţe
ne ale copiilor, cadeţilor 
şi juniorilor —- la linie, 
la fazele Cupei României,

balistică a ţârii, ce le-aţi 
recomandat arbitrilor pen
tru returul acestui cam
pionat ?

— Foarte pe scurt, în 
detaliu, am fâcut-o in fa
ţa arbitrilor, am insistat 
în mod deosebit asupra 
Unor aspecte ce s-au do
vedit (in urma observă
rilor) a fi deficitare in 
meciurile din toamnă: 
asigurarea unei- colabo
rări permanente intre cei 
trei arbitri, „centralul" 
să fie ajutat cinstit, co
rect, de arbitrii de la li
nie, prin aplicarea corec
tă a regulamentului să 
asigure uesxâşurarea cur
sivă a jocului pe întrea
ga durată a celor 90 de 
minute, sancţionarea 
promptă şi regulamenta
ră s incorectitudinilor de 
pe 'teren, indiferent de 
locul Unde s-au comis, 
combaterea şi sancţiona
rea -feverti a tendinţelor 
şi a' jocului brutal, peri
culos pentru adversari. 
Dar, tacă o dată repeţ i 
pentru ca un arbitru să 
fie corect, obiectiv, auto
ritar trebuie să studieze 
mereu, să fie. la curent 
cu noutăţile din regula
ment, o stare de sănătate 
corespunzătoare, cu o con
diţie fizică la nivelul e- 
xigenţelor actuale.

MIHAI LEU,

DIN NOU IN RING

Nici nu s-au stins bine 
ecourile victoriei cunos
cutului boxer profesionist, 
hunedoreanul nostru, Mi. 
hai Leu, asupra ameri
canului Bobby Butter, ca 
renumitul pugilist, îm
preună cu managerul său, 
au şi „legat" un meci tot 
cu un boxer de peste 
Ocean, Angel Butter. Par
tida se va desfăşura tot 
în Germania, dar la Koln, 
ta data de 11 martie, pe 
o durată de 8 reprize.

HAGl OPERAT,

>. ESTE IN

c o n v a l e s c e n ţ a

Joia trecută, Hagi — 
după o întindere suferi
tă la un antrenament — 
a suferit o intervenţie 
chirurgicală şi s-ar putea 
ca indisponibilitatea sa 
să nu dureze mai mult 
de 15—20 de zile. Multă 
sănătate Gică şi te aş
teptam la meciul Ro
mânia cu Polonia,

INTARITURI LA

MNAMO ŞI RAPID •

Puternicul fundaş al 
Politehnicii Timişoara, 
Varga, g fost cedat pâ- 
nâ-n vară la Dinamo un. 
de au mai „poposit" şi 
Sburlea, Cheregi şi Ful- 
ga. Şi Rgpidul s-a întă
rii cu câţiva jucători 
buni: cea mai bună a- 
chiziţie se pare a fi Frun
ză de laFC Maramureş,

dar şi Cojocaru de la Ce
tatea Tg. Neamţ şi Bratu 
de la Selena Bacău.

REÎNCEP

COMPETIŢIILE

EUROPENE

Azi, miercuri, sunt pro
gramate meciurile din
Liga campionilor: Ba-
yem Muncben — I.F.K. 
Goteborg; Hajduc Split 
— Ajax Amsterdam ; AC 
Milan — Benfica Lisabo
na şi Barcelona — Pa
ris Saint Gerraain, iar 
mâine, tav ta Cupa Cu
pelor : Feyenoord Rotter- 
dam — Real Zaragoza, 
Sampdoria — F.C. Por
to şi Arsenal — Auxerre. 
Şî în Cupa UEFA. A.C. 
Parma —- Odense B.K..

Meciurile retor vor a- 
vea loc între 14 şi 16 
martie a.c.

MUREŞUL DEVA 

S-A RETRAS DIN 

CAMPIONAT

Printr-o adresă, Asocia
ţia judeţeană de fotbal 
anunţă câ echipa de fot
bal Mureşul Deva s-a re
tras din Campionatul Di
viziei C —-' faza judeţea
nă. Deci, conform art. 
86 din ROAF, rezultatele 
din tur ale Mureşului De
va se anulează şi se va 
reface clasamentul, iar 
echipele care ar fi avut 
meciuri în retur cu Mu
reşul vor sta în etapa 
respectivă. (S.C.) *

m
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Cupa României la fotbal 
nu se dezm inte

Sunt de remarcat si corn.Şi în această fază „16 
niie din Cupa Români 

s-au încheiat cu câteva formaţiilor din Ţicleni,

Schimbul de mâine ai fotbalului divizionar

imiie din Cupa României portările merituoase ale |

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

v  ,  . s a r i ,  c a r e  c u  g r e u  < t u  î u s v  ■

Echipele subliniate s-au îngenuncheate de Farul, I  
calificat în optimi. Pri- (JJ« cluj si Petrolul. |
vmd rezultatele de mai veritabilă deschidere a f  
jos, e lesne de sesizat ca sezonului fotbalistic me. f 
cea mai mare surpriza clurile din c  Homâ. |
** in^ g‘s rat •1f , ,<7n^ niei au adus pe stadioa- |  unde Metalurgistul (Div. ne . de ^ eoo j
B) a reuşit sa învingă pe { ( Cu r etul cii |
deţinătoarea ttoulu, de d- j d ,  ̂ |
anul trecut. Gloria Bis- . J 1. . J
irita i Tot surprinzătoare mai a^a in cursa nici o I 
sunt rezuliateie de la Tir- echipă, reamintim celor ■  
govişte, oţeiarii „fâcân- interesaţi câ ieri s-au e- I  
du-i-o‘‘ Interului Sibiu, la* fectuat tragerile la sorţi 1 
Dej — Unirea învingând pentru „optimi" care se a 
pe F.G. Braşov, iar la vor disputa miercuri, 15 i  
Bucureşti Rocar a între- martie, pe terenuri neu-.l 
-cut pe F.C. Argeş cu 2—1. tre. Vom reveni.
Sportul — Electroputere 0—1
FC Maramureş — Ceahlăul 1—0
Dacia Brăila — F.C. Naţional 4—5
ASA Tg, Mureş — Rapid 1—2
Poli Iaşi —* Oţelul Galaţi 6—1
Minerul Mătâsari — Petrolul Ploieşti 0—2 
Portul Constanţa — Steaua 0—3
Dacia Piteşti — Dinamo 1—3
Poii Timişoara — Universitatea Craiova 2—3 
FC Drobeta — „U“ Cluj 0—1
Rocar Bucureşti — FC Argeş _ 2—1
Metrom Braşov — UTA ' 1—2
Petrolul Ţicleni — Farul . 1—2
Unirea Dej — FC Braşov 1—0 '
Oţelul Tîrgovişte — Inter Sibiu 1—0
Metalurg- Cugir — Gloria Bistriţa

I
I
1

I
I

I
I

I

I*J Metalurg. Cugir — Gloria Bistriţa 1—O ^^jj

De curând a avut loc la Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal şedinţa de instruire cu antrenorii şi in
structorii de la echipele de copii şi juniori din ju
deţ in vederea organizării campionatului judeţean 
de fotoal ia copii I (născuţi 1901), şi cădeţi (născuţi 
198u). In acest cadru s-a stabilit câ turul acestui 
campionat va începe la 25 martie a.c., jocurile se 
vor disputa în cupiaj în zilele de sâmbătă de la ora 
13, eempeie de copii I şi ora J4,3C echipele de că
deţi şi se va finaliza pe data de 3 iunie a;C., urmând 
ca în perioada 1 august — 10 octombrie să se des
făşoare returul competiţiei, uupa care echipele cla
sate pe locul 1 la copii şi cădeţi vor reprezenta ju
deţul la tazeie finaie aie Campionatului naţional.

In competiţie au fost înscrise un număr de 12 
echipe de copii I şi 12 echipe de caueţi, fiecare 
club sau asociaţie participând obligatoriu cu o e- 
chipa de copii 1 şi o echipa de cădeţi.

In conformitate cu Regulamentul FRF care sti
pulează câ participarea este obligatorie la această 
competiţie pentru cluburile din Divizia Naţională, 
Div. A, Div. B şi cluburile sportive şcolare, este 
deosebit de îmbucurător faptul câ pe lângă cele 7 clu
buri de Div. A, B şi uft club sportiv şcolar din ju
deţul nostru, respectiv — FC Corvinul, Jiul, Voga 
Deva, Parângul i-onea, Minerul Lupeni, Minerul 
Uricani, AS Paroşeni şi Ct>Ş Hunedoara, au solici
tat şi au fost înscrise echipele Victoria '90 Câian, 
AS Armata Aurul Brad şi Minerul Ştiinţa Vulcan 
ca reprezentante ale Diviziei C şi Fotbal Start '91 
Deva, reprezentantă a campionatului judeţean. Cam
pionatul se desfăşoară pe baza unui regulament şi 
program întocmite de AJ Fotbal şi anticipăm de 
pe acum că va fi o competiţie apreciată atât dato
rită valorii participanţilor, cât şi numărului mare 
de'echipe, apreciind în mod special înscrierea be
nevolă a echipelor din Câian, Brad şi Vulcan, secţii 
de fotbal care se respecta şi acordă o atenţie deo
sebită creşterii copiilor şi .juniorilor.

Regulamentul competiţiei, pe lângă cele 12 ar
ticole stipulate şi prelucrate eu cei prezenţi la in
struire, accentuează obligativitatea purtării de către

Fagină realizată de SABIN CERBU ■"

toţi jucătorii a' apărătorilor de protecţie pentru ti- 
bie şi aplicandu-se sancţiuni drastice antrenorilor, 
instructorilor,' ciUQUrnor, asociaţiilor şi secţiilor de 
fotbal în cazul încălcării de către aceştia a rteguia- 
m entuiui. Antrenorilor şi întructoriior li s-a atras 
atenţia să ioioseasca ini acest campionat numai ju
cători născuţi in  anii 1969 şi 1901, pentru a se pu
tea lace o inventariere clara a potenţiaiuiui lotDa- 
listic existent în judeţ în mom entul de faţă ia a- 
ceşti uni de varsta, dar exista  prooabinuuea ca la 
uneie cluburi sau asociaţii (cazuri izoiatej, unde nu 
s-a lucrat pana in prezent corespunzător, neacor- 
dânuu-se atenţia ce se impunea realizării acţiunilor 
de selecţie, uneie grupe ton t incom plete şi există  
tem erea câ unii antrenori şi instructori vor îrtceh- 
ca sa-si completeze ecnipeie cu jucători m ai tineri, 
născuţi in  Iwoz sau 190o ceea ce nu este ueioc in
dicat, deoarece falsa folosire a ior va conduce atât 
ia scăderea valon i echipei proprii, căi şi a compe
tiţiei in generai. Este timp suncient ca in urmaioa- 
reie 3 sâptamani pana la începerea campionatului, 
prin organizarea de acţiuni de selecţie in şcoli şi 
cartiere, sa se com pleteze grupele 1900 şi 1981, ur- 

■ mand ca din anul 1996 să intre în com petiţie copii 
născuţi în 1982. In conform itate cu Ii.O.A.F. trebuie 
să se pregătească şi sa pună la dispoziţie pentru  
desiâşurarea jocurilor de juniori I, Ii, Iii caueţi şl 
copii I, num ai terenuri cu gazon sau iarba, omolo
gate, cu echipam ent şi mingi corespunzătoare!

In perioada următoare AJ FOlBAL va contro
la în prima faza documentele de planificare ale 
antrenorilor şi instructorilor (pianul anual de etapă, 
săptămânal' şi conspectul zilnic de antrenament), la 
toate grupele de Copii şi juniori din cadru) judeţuş 
lui. Conducerea cluburilor, antrenorii şi instructorii 
trebuie să acorde Campionatului de copii şi cădeţi, 
realizat în premieră în judeţul Hunedoara, la care 
participă aproximativ 500 de copii legitimaţi, toa
tă atenţia, să îl permanentizăm pentru a pregăti , 
schimbul de mâine al fotbalului divizionar.

V::.'-- pref. mircea sîrbu
-if?



euri şi datini de iarrtă, 
colinde care .au sădit la- 
crinii în ochi, nostalgie 
şi, ̂ uneori’, chiar durere 
în sufletul celor plecaţi, 
dar şi bucurie pentru pu
blicul australian, care â 
participat in număr ma
re la momente unice de

S-a întors din Australia, 
după un turneu încununat 
de succes, cunoscutul in
terpret de muzică popu
lară, Drăgan Muntean. In
vitaţia deplasării în ţara 
cangurilor a venit de la 
Comunitatea Românilor 
din Victoria şi de la Am
basada României de a- 
colo. In această depla
sare, cunoscutul solist hu- 
nedotean â  avut posibi
litatea să invite şi ttrt alt 
solist de renume din ţa
ră, pe Veta Biriş, opţi
une'care a fost acceptată 
de gazde. Evoluţia aus
traliană a început in lu
na decembrie a anului, 
trecut, aşa că perioada 
a cuprins şi sărbătorile 
de târnă — Crăciunul, 
Anttt Nou şi Sfântul Ion, 
prilej de a oferi publi
cului crâmpeie din nea
semuitele noastre oblce- 
euri r

re _
viaţă şi creaţie româneas
că, de fabuloasă spiritua
litate.

— Cum a început, dle
Drăgan Muntean, aceas
tă călătorie peste mări 
şi ţări ? ' . 7

— Nu putea să ;
*pă altfel decât cu nume
roase neprevăzute, .care 
te îndeamnă uneori să te 
laşi de un lucru bun şi 
util. „Neprevăzutele" sunt 
generate de oameni şi 
birocraţie, de neîncrede
re, A trebuit să alerg 
mult după aprobări, să 
jac chiar un drum cu ma
şina personală până la

• Belgrad; unde se află 
Ambasada Australiei, să 
aştept zile întregi. Mai 
rămăsese' o săptămână 
până la plecare şi nu a- 
veam certitudinea că voi 
reuşi; cei care mă invi
taseră se impacientau că 
nu boi rnai putea merge, 
mă căutau cu telefonul... 
In sfârşit am plecat cu 
soţia şi cu Veta Biriş, cu 
care am mai • cântat.

— De unde până unde 
invitaţia in Australia ?

r- .— Totul a început de 
>fir lansarea unui disc şi 
a unor casete muzicale 
prbprii la Casa Cărţii din 
Deva, urmată de un spec- 
tacol la Casa de Cultu- 

‘ ră: Atunci am fost cu
noscut, contactat şi am 
încheiat un contract.
' — Cum a decurs că

lătoria ? ~
— Am plecat de pe a- : 

erOportul internaţional din 
Roma * cu 'un 'avion al

’ cârnpdniei Alitalia. Pri
ma etapa a durat 13 ore, 
cu oprire lă Bangkok 
(thailanda). MUamfniesc 
c6 la trecerea ecuatoru
lui, - ’ Boening-ul cu 520 
paşageri la bord ne-a 
zgâlţâit zdravăn,-din ca
uză Unor perturbaţii at
mosferice. Noi ‘ chiar Oţl- - 
pisăm când Veta Biriş 
s-a trezit brusc ţipând:
„Deschideţi repede feres

trele că ne răsturnăm/“. 
Am râs toţi trei, dar spai
ma a fost mare, nu nu
mai pentru noi, ci şi pen
tru personalul de bord. 
După escala de la Bang
kok de o oră, am mai 
făcut 10 ore până la Mel
bourne şi de acolo la Can 
berra.

— Cum a fost sosirea 
pe pământ australian ?

— Mţ-amintesc că pe 
aeroport am fost „pure
cat" la marea artă. Nu 
ai voie să introduci un 
măr, o plantă, prăjituri
le să nu fie cu mac. „Tă
ria" a fost iarăşi o pro
blemă, dar i-am păcălit 
bine spunându-le că e 
„ceai pentru gât?. Tara
gotul meu a fost „stu
diat?' centimetru cu cen

. Matei Şerban, pentru ri
dicarea unei Case a ro
mânilor, un centru cul
tural, ceea ce pentru ei 
a fost un lucru de mira- 
rp, întrucât alţii i-aii jec
mănit serios de bani. 
Vreau să spun că dl Şer
ban Matei este fiul unu
ia dintre semnatarii ac
tului Unirii de la Alba 
Iulia de la 1 Decembrie 
1918. A fost şi el acum 
doi ani la Alba Iulia, 
unde a vorbit de Ziua 
Naţională. Dânsul a re
marcat cât pentru prima 
dată, românii din Aus
tralia şi-au dat mâna de 
Revelion. Şi-au dat . mâ
na, s-au apropiat sufle
teşte prin hore şi cânte- 

, ce . pej care- noi le-am o- 
11 ferit cu dărnicie. Pentru

ce prezentam noi, întru
cât aceştia erau intere
saţi să cunoască conţi
nutul colindelor, urărilor, 
al celorlalte obiceiuri şi 
datini, al cântecelor.

— Cum arăta btserica 
ortodoxă românească ?

— Exact ca ale noastre
din ţară — la fel zugră
vită şi pictată, cu icoa
ne ş.a. Preotul era ro
mân. Restul sălilor în dâ
re am evoluat erau în
chiriate. Se simte lipsa 
unor astfel de spaţii 
numai ale românilor. De 
aoeea, am cedat câştigu
rile realizate pentru ri
dicarea unei Case a ro
mânilor, mai . precis a 
unui centru cultural. ro
mânesc. , .

— Unde aţi locuit ?

pul şederii dv în Aus
tralia aţi auzit şi cuvin
te mai puţin măgulitoa
re la adresa României.

— Intr-adevăr. Şi ros
tite chiar de unii dintre 
compatrioţii noştri. L-am 
auzit vorbind mai mult 
decât jenant la adresa 
ţării pe unul Victor Stăn- 
cuT&scu, fost antrenor se
cund, cândva, al echipei 
de fotbal a României, 
stabilit in America. Un 
ciubucar notoriu, venit 
să-şi rotunjească, prin 
colectă publică, fondurile 
personale. Apoi, la recep
ţie eram îndemnaţi să 
mai servim uri grătar, o 
prăjitură, spunându-ni-se 
discret că in ţară s-ar 
putea să nu mai găsim 
aşa ceva. La unii le-am

•Drăgan Muntean — ipos taze ale, unei evoluţii ar tistice de excepţie I

timetru, ca Să nu ascund 
în el droguri sau explo
zivi, au fost mişcate toa
te clapele. şi’ puse la mi
croscop, pentru, ca in fi -. 
nai să-l montez şi să va
dă că e un „s ingălAm  
locuit la familii de ro
mâni.
: — Cum aţi petrecut 
Crăciunul, Anul Nou... ?

- -Ca intre români, dar 
fără zăpadă, la tempe
raturi de 50—40 de gra
de. Românii de aici sunt 
foarte cumsecade majo
ritatea, au de toate, dar 
distanţa mare de ţara de 
baştină îi izoleazăla ei 
ajungând- foarte greu in- 
formaţiile de la noi şi 
de cele mai multe ori 
deformate. Aşa că sufle
tul multora e veşnic fră
mântat de te se întâm
plă acasă, 'unde au pă-- 
rinţi, fraţi*. De aceea, 
simt nevoia unei mân
gâieri sufleteşti. . Specta
colele noastre - susţinute 
la Melbourne, Sidhey, 
Camberra, credem că ău 
reuşit să le ăducă ceva 
alinare,’ să-i turteascăr in
tr-un fel. Vreau să- men
ţionez’ că ţhctâărilej rea
lizate cu acest' prilej le- 
am donat Comunităţii 
româneşti, conduse de dl

interpreţi a fost greu că 
a trebuit să pregătim cân
tece din toate zonele ţă
rii, un repertoriu divers, 
dar am făcut o treabă 
bună!

— Ce aţi mai oferit pe 
lângă aceste spectacole ?

— Am participat la 
seri româneşti, organiza
te de 2—3 ori pe săptă
mână, unde se întâlneau 
românii cu familiile lor. 
M-a impresionat mult 
faptul că nu lipseau co
piii, ca să audă cântece 
româneşti, să le înveţe 
spre a-şi aduce aminte 
de ele. Cei născuţi acolo, 
prea puţin ntai ştiu de
spre ţară. Unii învaţă -în 
familie limba română, al
ţii nu. Dacă spectacolele 
le-am prezentat în săli 
mari, : serile româneşti a- 
: veau loc în biserică, sau
în spaţii ce ţineau de bi
serică. La. aceste seri au 
participat şi personalităţi. 
din .Guvernul australian.

Ce au cuprins pro
gramele dv ? . or:

— Obiceiul colindatiilui, 
inclusiv strigarea col acu
lui, a vinarsului,, a câţ- 
haţului..: Gazdele nu mai 
văzuseră aşa: ceba până 
atunci. Organizatorii le-an 
tradus şi străinilor ceea

— La familia Iuliu 
Munteanu, fratele dlui 
Vasile Munteanu, direc
tor adjunct la Asirom 
Deva. Şi alţi români he-au 
găzduit în casele lor, ca 
pe nişte fraţi, cu multă 
căldură ' şi ospitalitate, 
Mal mult decât au făcut 
dânşii pentru noi, cred 

. că nu se putea face. La 
rândul său, Ambasada 
României s-a interesat 
mereu de noi, a ţinut 
practic ţot timpul legă

tura cu nou Vreau să men
ţionez că şederea noas
tră s-a prelungit aici, în
trucât ambasada . noastră 
a ţinut să participăm la 

. manifestarea ce se orga
niza de : 24 ianuarie, la 
Melbourne. Era pentru 
prima ‘dată. în istoria re
laţiilor . noastre .' diploma
tice când această sărbă
toare se desfăşură în pre
zenţa. a doi interpreţi de 
muzică populară din Ro- 

- mânia.. In spectacol am 
oferit, cănţece din ' fol
clorul nostru, xântece. pa
triotice, colinde -ale nea
mului. Au participat re
prezentanţi : a. numeroase 
ambasade, ai Guvernului 
australian, : alţî irivtiaţi 
de marcă.

— Bănuim că în tim*

oferit cadouri — discuri, 
casete personale, păpuşi 
Unii .rămâneau miraţi că 
păpuşile oferite. aveau 
mâini şi cap, întrucât co
respondenţii lor rodib 
români din fără — ce 
transmiteau din Bucu
reşti, avuseseră grijă sa‘ 
le spună că în România 
păpuşile nu au mâini şi 
cap. Tot felul de gogomă
nii... ' Prin tot ceea ce am 
făcut, prin comportamen
tul nostru, noi cei trei 
am căutat să facem un 
pic de lumină în cunoaş
terea mai bună a reali
tăţilor din, ţară. Le-am 
demonstrăt că tiu suntem, 
cei pe care ii bănuiesc 
ei şi că la noi, în ciuda 
unor greutăţi, oameşii 
trăiesc, se bucură, iubesc... 
I-am invitat: „Veniţi să 
vedeţi România şi - după 
aceea să vă faceţi o pă
rere !“.

— Ce alte impresii v-au
mai lăsat românii din 
Australia ? ■

— Sunt mulţi români 
în Australia. Mulţi ii o- - 
bişnuiesc pe copii să în
veţe să vorbească româ
neşte. Un inginer; care 
nu "vorbea- prea cu drag 
despre ţară, ţi-a trimis 
totuşi fiica să facă Fa

cultatea de medicină la 
Cluj-Napoca, pentru că 
auzise că e una foarte 
bună. Au avut până acum 
doi ani un ansamblu fol-, 
cloric care s-a desfiinţat. 
Dacă se va construi Ca
sa românilor, atunci fi 
viaţa lor culturală se va 
întări. '

— Cum sunt australi
enii ?

— Au un mod ■ de via
ţă cu totul aparte, Pun 
mare accent pe vegeta
ţie. Verdele lor are nu- 
anţe aparte. Acolo nu ţi 
se dă Voie să-ţi faci o 
casă dacă nu ai grădină. 
Wtotecţia animalelor este 
de-a dreptul fantastică. 
Daaă cineva dă cu mă
tura după o găină ieşi
tă din curte, este soco
tit un... criminal. Dacă
vrei să tai un copac din 
curte, trebuie să ceri a- 
probare de la forurile Io- 
cale, ‘ pentru a nii~*stricd 
echilibrul, ecologic. “ Doică 
şe'deş^fide’o stradă, fiind 
rieSoie să se tăie câţiva 
eucalipţi,' ecologiştii ies 
în... 'stradă cu pancarte 
atârnate pe ei pentru a 
protesta. Ne-a impresio
nat modul lor de a pri
mi clienţii în magazine, 
intr-un lăcaş de cultură, 
pentru ca nimeni, să nu 
plece nemulţumit. Şi noi, 
românii, suntem un po- 

ospitalier, dar când 
e vorba să arătăm ceva, 
uităm ce trebuie să fa
cem. Aceasta poate ţi
ne şi de civilizaţie... Ser
viciile lor sunt la înăl
ţime. Totul se rezolvă 
prin telefon, nu trebuie 
să alergi pentru a face 
ceva,

— Ce aţi reuşit să vi
zitaţi în Australia ?

— Păi, am văzut cele
bra Operă din Şidney, o 
construcţie pentru anul 
2050. Apoi grădina bo
tanică din acelaşi oraş, 
dar şi marea grădină zo
ologică din Melbourne, 
vizitată zilnic de 1 0 0 6  

de oameni. Şi tot la Mel
bourne am vizitat ma
rele centru universitar, 
teatrul unde ni s-a vor
bit foarte frumos despre 
turneul teatrului din Cra- 
iova. La Canberra am 
cunoscut Parlamentul a- 
ustralian, o clădire-splen- 
dtdă, cu o albeaţă a ten
cuielii impresionantă. Şi 
apropo de serialul care 
s-a prezentat şi la noi 
pe micul ecran — „În
toarcerea la E d e n a m  
văzut - localitatea -Eden. 
Impresile au fost de ne
uitat. . . ..... :
■ ~  Cum aţi trăit întoar
cerea acasă ? - . . . 7 »

r— Acasă, orice am z i
ce, e acasă! Ce să mai 
spun / Sunt bucuros că 
am dus, ' totuşi, cântecul 
pădvrenesc în îndepărta
ta Australie. Ne-ăm fă
cut mulţi prieteni acolo, 
pe care îi aşteptam să vi
nă' în România cu- mai 
multă ""încredere ! J

Pagină realizată de 
MINEI BODEA

a g a s a »j
y
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In articolul nostru • înti
tulat „Pe apucate" şi pu
blicat în numărul din 10 
februarie, pornind de Ia 
uh caz concret, ridicam 
problema proprietăţii, şi a 
folosinţei suprafeţelor de 
terenuri pe care le repre
zintă albiile majore ale 
râurilor îndiguite, supra
faţa în proiecţie orizontală 
a bazei mari a digurilor, 
ca şi suprafaţa taluzurilor 
şi coronamentelor acestora. 
Publicarea articolului a is
cat unele nemulţumiri pe 
care ne grăbim să le lă
murim din capul locului, 
ih spiritul adevărului şi 
al eticii profesionale.

Am afirmat în articol 
că un oarecare domn, To- 
ma Bulbuc, «locuitor al co
munei Dobra, foloseşte, fă
ră a avea contract, vege
taţia de pe taluzurile şi 
coronamentul digului la 
Mureş, în satul Dobra. A- 
Grmaţia am făcut-o în ur
ma consultării la Sistemul 
de Gospodărire a Apelor 
Deva, a contractelor de 
această naturii, încheiate 
anul trecut cu cetăţenii din 
comuna Dobra, şi după ce 
l-am întrebat pe primarul 
comunei 'dâcă Intre primă- ; l 

. rie*"şi ifi^Ţ.B. La încheiat -. 
vreo convenţie îh acest 

"sens. Din documentare re- " 
zulta că nu exista nici la 
sistem nici ia primărie 
vreun contract sau conven
ţie. Aveam - să greşim fă
ră voia nqastră, pentru că 
o convenţie, cea cu nr. 34/ 
18.05.1994, a existat în a- 
cest sens, între Sistemul 
de Gospodărire a Apelor 
Deva şi dl T.B. Acesta şi-a 
achitat în 19 mai 1994 cu 
chitanţa nr. 58 contrava- 

- loarea vegetaţiei care fă
cea obiectul convenţiei —
10 620 lei. Convenţia fiind 
încheiată de reprezentanţii 
de la Ilia ai SGA 'Deva, 
aceştia n-au mai transmis-o 
la sistem. ' ; !

Chestiunea proprietăţii a

supra terenurilor de acest 
fel însă nu este atât" de 
clară cum ar părea la pri
ma vedere.

Ne-a vizitat la redacţie, 
tot ca urmate a articolului 
sus citat, dl loan Riker, 
din satul Lăpuşnic, al co
munei Dobra; „Domnule,

coordonarea. activităţii co
misiei judeţene de contes
taţii la aplicarea Legii 18/ 
1991, ne spunea: „Este e 
eroare gravă să li se trea
că oamenilor în proprieta
te terenul de sub diguri. 
Acolo unde s-a procedat 
aşa de către comisiile lo-

m o - a t t f e a

zicea dânsul, după câte 
scrieţi dv, pământul .din
tre limita albiei Mureşu
lui şi baza digului, împreu
nă cu cel de sub dig, sunt 
proprietatea Regiei Apelor 
Române. Nota: de ce ni 
l-a socotit comisia ca te
ren în proprietate ?“

O asemenea interpretare 
i s-â dat legii nu doar în ' 
cazul unui om, ci în cel 
al unui sat întreg. Care-i 
adevărul ? Dl Victor Işfan, 
director general în Prefec. 
tura judeţului Hunedoara, 
care are în atribuţii şi

cale, oamenii trebuie sfă
tuiţi să se adreseze ciT 
contestaţii^ comisiei' jude.' 
ţene.' Dar albia raâjpră'“â 
râurilor îndiguite, care în 

, unele cazuri se întinde pê  
lăţimi de 3-^400 de "metri,' 
nu poate fi proprietate a 
Regiei Apelor Române. Es- 
te-proprietatca celui al că
rui .pământ s-a învecinat 
cu MUreşul înainte de con
struirea digului”.

Dl inginer Voicu Poena- 
riu, directorul Sistemului 
de Gospodărire a Apelor 
Deva şi membru în co

misia judeţeană pentru a- 
plicarea Legii 18, are de 
la regia al cărei reprezen
tant este alte dispoziţii. 
„Pentru că intr-adevăr, în 
anumite zone, albia majo
ră a râurilor îndiguite se 
întinde pe o distanţă ma
re, doar o zonă de 2—20 
metri lăţime de -Ia limita 
apei, în funcţie de lungi
mea râului, se consideră 
zonă de protecţie a apei. 
Această zonă este proprie
tatea cetăţeanului, dar el 
nu poate defrişa" vegeta
ţia de aici, care protejea
ză malurile şi nu poate 
construi fără acceptul nos
tru nimic pe toată lăţimea 
albiei majore".

V-aţi dat seama câ ne 
aflăm într-o oarecare am
biguitate. Dar ea este crea
ţă de. ambiguitatea legii. 
Iată ce spune referitor la 
proprietatea asupra aces
tor zone ari. 5 din Legea. 
I8/I99Î : ^Aparţin domeniu
lui public terenurile pe 
care sunt amplasate- con-*, 
strucţii de interes* public, 
pieţe, căi .de comunicaţii, 
reţele stradale şi parcuri 
publice, porturi şi aeropor
turi^ terenurile cu destina
ţie foreştfferâ,' albiile ' făli
rilor şi RuvRlbi... ” -Iar maî ' 
departe' *Târenurile care' 
fac parte din 'domeniul 
pdblic 'sunt scoase din cir
cuitul civil, 'dacă prin le
ge nu Se pdevede altfel".
’ Surit digurile de pământ 

' construcţii de interes* pu
blic ? Albia majoră face 
parte din albiile râurilor" 
în sensul legii ? Iată de 

-Alde Vin ambigufţăţiîe. 
Singurul ă'vantaj eConbînic 
al proprietăţii private a-, 
supra terenurilor din al
biile majore este păşuna. 
tul atunci când nu trece 

'peste ele tăvălugul apelor. 
Plata impozitului pe a- 

_ceste suprafeţe, însă, este 
sigură ca moarte^ Atunci ?

ION CIOCLEI

• •  •  »  * •  » •

MINISTER tJL'FINANŢELOR ,
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLIC®

, ŞI controlului FINANGIAR DE stat 
hunedoara— Deva-

N o u t â t i  I n  <

Potrivit art. 15, lit. e din . Legea nr. 44/1994, cor*, 
borat cu a r t  3 din Codul comercial al României, vete. 
rarţii şi văduvele de, război şi. văduvele necăsătorite ale 
veteranilor de război beneficiază de scutire de la plata 
impozitului*pe următoarele v e n i t u r i ‘ ' '
■ a) Venituri din închirierea.-unei singure" locuinţe 

proprietate privată; - _ '  r
- b) Venituri „realizate în cadrul D.L. nr. 54/1990 

din prestări servicii şi executări de lucrări cu materia
lul clientului şi reparaţii;

c) Venituri din lucrări de litere, artă şi ştiinţă;
d) Venituri agricole impozitate conform ' Legii nr,

34/1994.........  .
— Când imobilele închiriate suni proprietate comu

nă sau în indiviziune, scutirea se aplică numai pentru 
cota parte ce revine persoanelor suşrnenţionate.

— Pentru scutirile menţionate mai sus, realizate 
în cadrul.. asociaţi ilor familiale, se scuteşte de impozil 
numai'cota-parte, din venitul impozabil aferent acestora*

I. Potrivit Legii nr. 27/1994 — privind impozite)* 
şi taxele locale, capitolul X, art. 53, toţi contribuabilii 
(persoane fizic», sau societăţi comerciale), care au Sşt 
proprictaţe sau deţin:

— cazanţ de fabricat rachiu;""
— prese de ulei;
— mori de cereale;
— ferăstraie mecanice pentru lemn

au obligaţia de 'â achita la bugetiA.Jţpeal o jşaxă anuală, 
de "fiecare, utilaj, de 50 050 lei, .iafr ffentrit' d^mcrcă det 
'. -f- darace; . ‘ ’ ; -  - ">

pive; -- — . . . . .
- mori pentru tţoia de ardei: *■>*■*•■ , . . . .  .<■

o taxă anuală de"*20 000 lei.- •"-* -- '•*-"»*. -V Jr1 ,
. *Con t ribuâbi 1 ilor menţionaţi le revine astfel obli
gaţia 'depunerii Ia organele fiscale. teritoriale- a declâ» 
raţiilor din care să rezulte felul Utilajelor ipeT care "ţ£ 
deţin, precUm şi numărul lor. , ; ;
,' '21 (Mn‘ Ord. Guvernului nr. 70/1994 privind impo
zitul pe profit au fost abrogate: ~ -«a,..........

a) art. 13, lit. a) din Legea nr. „53/1992 privind co
ta 'de" 1“ la sută,"datorată de agenţii economici pentru 
constituirea „Fondului de risc şi accident";

b) art. 5, alin. 4 din Legea nr. 80/1992 privind pen
siile şi alte drepturi de asigurări sociale prin care era 
stabilită obligaţia agenţilor economici de a achita o 
contribuţie între 2 si 4 la sută;

c) HGR 557/1992 — în totalitate;
d.) Legea nr. 67/1993, art. 2. şi 3, privind constituirea 

şi utilizarea fondului-speciăl pentru cercetare şi dez
voltare prin care agenţii economici, datorau cota de 1 
la sută, -aplieată asupra încasărilor realizate, după de
ducerea TVA sau; a accizelor. ,

Nu cu multă vreme •
n urmă, timp "de două
ile, Biroul- Poliţiei Rutie- 
e din cadrul Poliţiei Mu- 
icipiului Deva a organi- 
at o amplă acţiune de de- 
istare a conducătorilor 
uto care încalcă Hotărâ- 
ea 90/1994. Mai exact este 
orba de parcarea auto- 
amioanelor cu o capaci- 
ite mai mare de 3,5 to- 
e. Pe lângă acest lucru, 
a urmărit şi respectarea 
•gislaţiei actuale privind

Cum şi
parcarea tuturor genu
rilor de autovehicule. In 
urma acestei acţiuni, în 
Deva au fost depistate şi 
identificate mai bine de 
100 de autovehicule care 
nu respectau Legea. .

Tocmai de aceea, recent, 
la sediul Poliţiei Municipiu

lui au fost invitaţi o par
te dintre factorii de con 
ducere şi conducători auto 
ale căror autovehicule au 
fost găsite în astfel de si
tuaţii. x

Trebuie spus de la în
ceput că întâlnirea a avuţ 
un caracter preventiv, do-

rindu-se în primul rând 
cunoaşterea legislaţiei în 
această direcţie, dar mai 
ales aplicarea acesteia.. Din
colo de prelucrarea legi
lor şi hotărârilor în acest 
sens, s-a purtat un dialog 
constructiv, în care au fost 
subliniate şi greutăţi ale

unor firme în găsirea u- 
nor locuri de parcare a- 
decvate. S-ari dat răspun
suri şi soluţii concrete.

Deşi în mai multe rân
duri a fost invocată şi 
s-a cerut respectarea unei 
hotărâri a Consiliului Lo
cal Deva-în această direc

ţie, participanţii la întâl
nire au subliniat necesita
tea pt-ezenţei şt reprezen
tanţilor consiliului la ase- 
menea acţiuni. Or,’ acest, 
lucru ‘ nu s-a întâmplat. 
Poate altă dată...

Cert este însă că ■ s-a a-, 
tras foarte serios atenţia 
celor - în cauză câ . Legea 
trebuie respectată de toţi, 
iar îţi cazul încălcării et) 
se. vor aplica sancţiunile; 
prevăzute. f

_ V. NEAGU Ş

Iată şi trei ipostaze din cele mai bine de 100 de încălcări ale legislaţiei.



{' . ETAPA XX (duminică. 5 martie)
Victoria C. Argeş — Petrolul Ţicleni ----
/Metalul Bocşa — ARO Cîmpulung —— 
U.M. Timişoara — Minerul Motru
Minerul Mătăsari — Metalurg. Sadu -----
Constr. 'Craiova — Minerul Berbeşti —— 
Unirea Alexandria — Petrolul Stoina ——•
Mine-RAL Rovinari -- FC IRobeta ----•
Arsenal Reşiţa — S.M. Drăgăneşti •
VULTURII LUGOJ — VEGA DEVA----
Petrolul Videle —. Minerul Anina —— 

ETAPA XXI (duminică. 12 martie)
Petrolul Ticleni — Metalul Bocşa ----
ABQ Cîmpulung — U.M. Timişoara ----
Minerul Motru — Minerul Mătăsari

Petrolul Videle 
Minerul Anina 
VEGA DEVA — 

ETAPA XXV 
U.M. Timişoara 
S.M. Drăgăneşti 
Metalul Bocşa — 
Petrolul Ţicleni 
ARO Cîmpulung 
Minerul Motru 
Metalurg. Sadu 
Minerul Berbeşti 
Petrolul Stoina -

Petrolul Stoina ——
— FC Drobeta ----
S.M. DRĂGĂNEŞTI ----
(duminică, 9 aprilie)

— Minerul Mătăsari ——
— Viet C. Argeş — -
— Constr. Craiova —— 
mtr Un.- Alexandria —•—

« Mine-RAL <R. ——■
Arsenal Reşiţa —-

— Vulturii Lugoj ——
- Petrolul Videle —— 
Minerul' Anina  **

f Metalurg. Sadu — Constr.̂  Craiova ——
Minerul Berbeşti — U. Alexandria 
Petrolul Stoina — Mine-RAL R. —<r>
F.C. Drobeta — Arsenal Reşiţa ----
S.M. Drăgăneşti O. — Vulturii Lugoj ——- 
VEGA DEVA — PETROLUL VIDELE —— 
Minerul Anina — Viet C. Argeş ——

ETAPA XXII (duminică. 19 martie) 
Viet C. Argeş — Metalul Bocşa ——
U.M. Timişoara — Petrol»! Ţicleni —  
Min. Matâsari — ARO Cîmpulung — *
Constr. Craiova — Minerul Motru ----
Uuirea Alexandria — Metalurg. Sadu —— 
Mine-RAL Rovinari — Min. Berbeşti —  
Arsenal Reşiţa — Petrolul Stoina —A*. 
Vulturii Lugoj — FC Drobeta *
Petrolul Videle — SJW. Drăgăneşti ——
MIXERUL ANINA — VBGA DEVA----
ETAPA XXIII (duminică. 26 martie) 

Metalul Bocşa — U.M. Timişoara —— 
Petrolul ţicleni — Mfn. Mătăsari —  
ARO Cîmpulung — Constr. Craiova —— 
Minerul Motru — U. Alexandria «-=— 
Metalurg. Sadu — Mine-RAL R. *-*•*■• 
Minerul Berbeşti —* Arsenal Reşiţa —— 
Petrolul Stoina, — Vulturii Lugoj — 
W 0 . Drobeta — Petrolul Videle —***
SJW. Drăgăneşti — Minerul Anina ——* 
VEGA DEVA — VICT. C7 ARGEŞ —— 

ETAPA XXIV (duminică, 2 aprilie) 
Viet. C. Argeş — U.M. Timişoara —— 
Minerul Mătăsari — Metalul Bocşa —— 
Constr. Craiova — Petrolul Ţicleni ■**— 
Un. Alexandria — ARO Cîmpulung ——. 
Mine-RAL Rovinari — Min. Motru —— 
Arsenal Reşiţa — Metalurg. Sadu —— 
Vulturii Lugoj — Minerul Berbeşti ——

F.C. DROBETA — VEGA DEVA ----
ETAPA XXVI (duminică. 16 aprilie)

Viet C. Argeş — Minerul Mătăsari----
Constr. Craiova — U.M. Timişoara ----
Unirea Alexandria — Metalul Bocşa----
Mine-RAL Rovinari — Petrolul Ţicleni----
Arsenal Reşiţa — ARO Cîmpulung —
Vulturii Lugoj — Minerul Motru ----
Petrolul Videle — Metatuig. Sadu --- *
Minerul Anina — Mineral Berbeşti ——
VEGA DEVA — PETROLUL STOINA----
SJW. Drăgăneşti — F.C. Drobeta ----

ETAPA XXVII (miercuri, 19 aprilie)
Min. Mătăsari — Constr. Craiova ----
U.M. Timişoara — Un. Alexandria ----
Metalul Bocşa — Mine-RAL Rovinari----
Petrolul Ţicleni — Arsenal Reşiţa — - 
ARO Cîmpulung — Vulturii Lugoj ——
Minerul .Motru — Petrolul Videle ----
Metalurg. Sadu — Minerul Anina ----
MIN. BERBEŞTI — VEGA DEVA -—
Petrolul Stoina — SJW. Drăgăneşti ----
FAX Drobeta — Victoria C. Argeş —— 

ETAPA XXVIII (duminică  ̂23 aprilie) - 
Constr. Craiova — Victoria C. Argeş ——
Unirea Alexandria — Min. Mătăsari ----
Mine-RAL Rovinari — UJM. Timiş. ----
Arsenal Reşiţa — Metalul Bocşa — r
Vulturii Lugoj — petrolul Ţicleni ----
Petrolul Videle — ARO Cîmpulung ----
Minerul Anina — Minerul Motru ----
VEGA DEVA — METALURG. SADU----
S.M. Drăgăneşti — Mineriţi Berbeşti ----
F.C. Drobeta — Petrolul Stoina ——

ETAPA XXIX (duminică, 30 aprilie) 
Constr. Craiova — Unirea Alexandria — 
Min. Mătăsari — Mine-RAL Rovinari — 
U.M. Timişoara — Arsenal Reşiţa — 
Metalul Bocşa — Vulturii Lugoj —

Petrolul Ţicleni — Petrolul Videle —
ARO Cîmpulung — Minerul Anina ----
MINERUL MOTRU — VEGA DEVA ----
Metalurg. Sadu — S.M. Drăgăneşti —— 
Minerul Berbeşti — F.C. Drobeta ——
Victoria C. Argeş — Petrolul Stoina —— 

ETAPA XXX (duminică. 7 mai) 
Unirea Alexandria — Viet. C. Argeş —-  
Mine-RAL Rovinari -*• Constr. Cr. —— 
Arsenal Reşiţa — Minerul Mătăsari ——
Vulturii Lugoj — U.M. Timişoara----
Petrolul Videle — Metalul Bocşa •£." 
Minerul Anina — Petrolul ţicleni ——■
ARO CÎMPULUNG — VEGA DEVA ----
S.M. Drăgăneşti — Minerul M o tru ----
FAX Drobeta — Metalurg. Sadu •----
Petrolul Stoina — Minerul Berbeşti----

ETAPA XXXI (duminică, 14 mai)
Un. Alexandria — Mine-RAL R . ----
Constr. Craiova — Arsenal Reşiţa----
Minerul Matâsari — Vulturii Lugoj —— 
U.M. Timişoara — Petrolul Videle -—-
Metalul Bocşa — Minerul Anina ----
PETROLUL ŢICLENI — VEGA D .----
ARO Cîmpulung — S.M. Drăgăneşti ----
Minerul Motru — FC Drobeta ----
Metalurg. Sadu — Petrolul Stoina —— 
Viet. C. Argeş — Minerul Berbeşti —— 

ETAPA XXXII (miercuri, 17 mai) 
Mine-RAL R. W Viet. C. Argeş
Arsenal Reşiţa ■<— Unirea Alexandria-----
Vulturii Lugoj — Constr. Craiova —— 
Petrolul Videle — Minerul Mătăsari —— 
Minerul Anina — U.M. Timişoara —  
VEGA DEVA — METALUL BOCŞA -,*»• 
S.M. Drăgăneşti — Petrolul Ţicleni —  
F.C. Drobeta — ARO Cîmpulung *—*
Petrolul Stoina — Minerul Motru ——
Minerul Berbeşti — Metalurg. Sadu----

ETAPA XXXIII (duminică, 21 mai)
Mine-RAL Rovinari — Arsenal Reşiţa----
Unirea Alexandria — Vulturii Lugoj -»— 
Constr. Craiova — Petrolul Videle —— 
Minerul Mătăsari — Minerul Anina —
U.M. TIMIŞOARA — VEGA DEVA ----
Metalul Bocşa — SJW. Drăgăneşti----
Petrolul Ţicleni — F.C. Drobeta -----
ARO Cîmpulung — Petrolul Stoina — 
Minerul Motru — Minerul Berbeşti ——
Victoria. C. Argeş — Metalurg. Sadu----

ETAPA XXXIV (duminică. 28 mal)
Arsenal Reşiţa Victoria C. Argeş ----
Vulturii Lugoj — Mine-RAL Rovinari ——~

Petrolul Videle — Unirea Alexandria---
Minerul Anina — Constr. Craiova ---
VEGA DEVA — MIN. MAT AS ARI ---
S.M. Drăgăneşti — U.M. Timişoara ---
F.C. Drobeta — Metalul Bocşa ——
Petrolul Stoina — Petrolul Ţicleni —  
Minerul Berbeşti — ARO Cîmpulung —■ 
Metalurg. Sad» — Minerul Motru r * — 

ETAPA XXXV (duminică. 4 iunie) 
Arsenal Reşiţa — Vulturii Lugoj —- 
Mine-RAL R. — Petrolul Videle —-
Unirea Alexandria — Minerul Anina---
CONSTR. CRAIOVA — VEGA DEVA __
Minerul Mătăsari — SJW. Drăgăneşti __
U.M. Timişoara — F.C. Drobeta —
Metalul Bocşa — Petrolul Stoina _-
Petrolul Ţicleni — Minerul Berbeşti — 
ARO Cîmpulung — Metalurg. Sadu — 
Victoria C. Argeş — Minerul Motru — 

ETAPA XXXVI (miercuri, 7 iunie) 
Vulturii Lugoj — Victoria C. Argeş — 
Petrolul Videle — Arsenal Reşiţa — 
Minerul Anina — Minc-RAL Rovinari'—- 
VEGA DEVA — UN. ALEXANDRIA — 
S.M. Drăgăneşti — Constr. Craiova —- 
F.C. Drobeta — Minerul Mătăsari — 
Petrolul Stoina — U.M. Timişoara — 
Minerul Berbeşti — Metahit Bocşa — 
Metalurg. Sadu — Petrolul Ţicleni — 
Minerul Motru — ARO Cîmpulung — 

ETAPA XXXVII (duminică, l l  iunie) 
Vulturii Lugoj — Petrolul Videle — 
Arsenal Reşiţa — Mineral Anina —-
MIN. ROVINARI — VEGA DEVA — 
Unirea Alexandria — S.JVJ. Drăgăneşti — 
Constr. Craiova -* F.C Drobeta —-
Minerul Mătăsari — Petrolul Stoina — 
U.M. Timişoara — Minerul Berbeşti — 
Metalul Bocşa — Metalurg. Sadu —;
Petrolul Ţicleni — Minerul Motru — 
Victoria C. Argeş — ÂBO Cîmpulung — 

ETAPA XXXVIII (duminică. 18 iunie) 
Petrolul Videle — Viet C- Argeş —.
Minerul Anina — Vulturii Lugoj —
VEGA DEVA — ARSENAL REŞIŢA — 
S.M. Drăgăneşti — Mine-RAL R.
F.C. Drobeta -— Unirea Alexandria — 
Petrolul Stoina — Constr. Craiova —
Minerul Berbeşti Min. Mătăsari —
Metalurg. Sadtr — U.M. Timişoara — 
Minerul Motru — Metalul Bocşa — 
ARO Cîmpulung — Petrolul Ţicleni —

ETAPA XX (Duminică, S marile) 
Minerul Cavnic — A.S. Paroşeni —  
Paringul Lonea — W.P. Pecica —  
Olimpia S. Mare — Mii». Sărmăşag —- 
CP.L. Arad — Chimica Tîrnăveni —
Laminorul Zalău — Minaur Zlatna---
Metalurg. Cugir — Olimpia Salonta ——
Avîntul Reghin — A.S. Sighet ---
Minerul Uricani — F.C. Arad ---
Motorul Arad — Oaşul Negreşti —
Minerul Lupeni — Sticla Turda

ETAPA XXI (Duminică, 12 martie)
A-S. Paroşeni — Parîngtll Lonea---
iV.P. Pecica — Olimpia S.M. ---
Minerul Sărmăşag-- C.PX. Arad---
Chimică Tirnăven» — Lamin. Zalău---
Minaur Zlatna — Metalurg. Cugir

Sticla Turda — A.S. Sighet ——-
Oaşul Negreşti — F.C. Arad ———

ETAPA XXV (Duminica, 9 aprilie) 
Olimpia SJW.' — C.PX. Arad r “-~
Paringul Lonea — Lam. Z a l ă u ------
A.S. Paroşeni — \Metalurg. Cugir —— 
W.P. Pecica — Avîntul Reghin ——
Minerul Sărmăşag — Min. Uricani ------
Chim. Tîrnăveni — Motorul Arad —---
Minaur Zlatna — Min.. Lupeni ——
Olimpia Salonta — Sticla Turda —----
A.S. Sighet — Oaşul N e g r e ş t i -----
F.C. Arad — Minerul Cavnie ——-

mal)

Olimpia Salonta — Avîntul Reghin ------
AS. Sighet — Minerul Uricani -------
F.C. Arad — Motorul Arad ------
Oaşul Negreşti — Minerul Lupeni -------
Sticla Turda — Minerul Cavnic ———

ETAPA XXII (Duminică, 19 martie)
M.neruî Cavnic — Paringul Lonea —-----
Olimpia S.M. — A.S. Paroşeni -------
C.PX. Arad — W.P. Pecica ——
Laminorul Zalău — Min. Sărmăşag ——  
Met. Cugir — Chimica T rnăveni —-—
Av ntul Reghin — Minaur Zlatna------
Minerul Uricani ■— Olimpia Saionta-------
Motorul Arad — AS. Sighet ■"
Minerul Lupeni — F.C. A r a d -------
Sticla Turda — Oaşul Negreşti

ETAPA XXVI (Duminică, 16 aprilie)
Minerul Cavnic — C.P.L. Arad —---
Lam. Zalău — Olimpia S.M; ■. 
Metalurg. Cugir — Paringul Lonea -----
Avîntul Reghin — A.S Paroşeni ----—
Minerul Uricani — W.P. Pecica ------
Motorul Arad — Min. Sărmăşag ———
Min. Lupeni — Chimica Tîrnăveni------
Sticla Turda — Minaur Zlatna ——
Oaşul Negreşti — Olimpia Salonta —— 
F.C. Arad — A.S. Sighet ——-

ETAPA XX1U (Duminică, 26 martie)
Paringui Lonea — Olimpia S .M .------
A.S. Paroşeni —- C.PX. Arad J——-
W.P. Pecica — Lamin. Zalău ---- —
Minerul Sărmăşag — Met. Cugir - ♦—— 
Chim. Tîrnăveni — Avîntul Reghin ———
Minaur Zlatna —-Min. Uricani ------
Olimpia Salonta — Motorul Arad —~
A.S- Sighet — Minerul Lupeni f------
F.C. Arad—- Sticln Turda ....iuti
Oaşul Negreşti — Minerul Cavnic-----

ETAPA XXIV (Duminică, 2 aprilie) 
Minerul Cavnic —• Olimpia S.M. ——-
C.P.L. Arad —- Paringul Lonea ----—
Laminorul Zalău — A.S. Paroşeni ------
Metalurg. Cugir ;-a- W.P. Pecica —---- -
Avintid Reghin — Min. Sărmăşag —.—^ 
Min Uricani — Chimica Tîrnăveni —
Motorul Arad — Minaur Z la tn a ----—
Minerul Lupeni — Olimpia Salonta -------

ETAPA XXVII (Miercuri, 19 aprilie)
C.P.L. Arad — Laminorul Zalău-----
Olimpia SJW. — Metalurg. C u g ir----- -
Paringul Lonea — Avintui Reghin----—
A.S. Paroşeni — Minerul Uricani------
IV.P. Pecica — Motorul Arad -----—
Mirt. Sărmăşag — Min. Lupeni -——- 
Chimica Tîrnăveni — Sticla Turda — — 
M.naur Zlatna — Oaşul Negreşti ■—— 
Olimpia Salonta — F.C. Arad
AS. Sighet — Minerul Cavnic -----

ETAPA XXVIII (Duminică, 23 aprilie)
Laminorul Zalău — Min. Cavnic -...—■
Metalurg. Cugir — C.PX. Arad — — 
Avîntul Reghin —v Olimpia SJW. ———.
Minerul Uricani — Paringul Lonea------
Motorul Arad — AS. Paroşeni —----
Minerul Lupeni — W.P. Pecica ---- —
Sticla Turda — Min, Sărmăşag —— 
Oaşul Negreşti — Chim, Tîrnăveni 
F.C. Arad — Minaur Zlatiia 
AS. Sighet — Olimpia Salonta 

ETAPA XXIX (Duminică, 39 aprilie) 
Lam. Zalău — Metalurg. Cugir.
CJPX. Arad —- Avîntul Reghin 
Olimpia S.M. — Minerul Uricani 
Paringul Lonea — Motorul Arad 
A.S. Paroşeni — Min. Lupeni

W.P. Pecica — Sticla Turda 
Min. Sărmăşag — Oaşul Negreşti 
Chim. Tîrnăveni — F.C. Arad 
Minaur Zlatna — A.S. Sighet 
Min. Cavnic — Olimpia Salonta 

ETAPA XXX (Duminică, 7 
Metalurg. Cugir — Mia. Cavnic
Avîntul Reghin — Lam. Zalău ---
Minerul Uricani — C.P.L. Arad ---
Min. Lupeni — Parîpfiul Lonea —-
Motorul Arad — Olimpia S.M. —
Sticla Turda — A.S. Paroşeni ---
Oaşul Negreşti — W.P. Pecica —
F.C. Arad — Min. Sărmăşag ---
AS. Sighet — Chim. T îrnăveni---
Olimpia Salonta — Minaur Zlatna —- 

ETAPA XXXI (Duminică, mai)
Metalurg. Cugir •— Avîntul Reghin —
Lam. Zalău — Minerul U ric a n i----
C.P L. Arad — Motorul Arad ---
Olimpia S.M. — Min. Lupeni ----
Paringul Lonea — Sticla Turda -— 
A-S. Paroşeni — Oaşul Negreşti —  
W.P. Pecica — F.C. Arad —
Min. Sărmăşag — A.S. Şighet —
Chim. Tîrnăveni —- Olimpia Saionta —
Minerul Cavnic — Minaur Zlatna —

ETAPA XXXII (Miercuri, 17 mai) 
Avîntul Reghin — Min. Cavnic —
Min, Uricani — Metalurg. Cugir ----
Motorul Arad — Lam. Zalău ----
Minerul Lupeni — C.PX. Arad ----
Sticla Turda — Olimpia S.M. — -
Oaşul Negreşti — Paringul Lonea ----
F.C. Arad — A-S. Paroşeni ----
AS. Sighet — WJP. Pecica —
Olimpia Saionta — Min. Sărmăşag —  
Minaur Zlatna — Chim. Tîrnăveni

ETAPA XXXIII (Duminică. 21 mai) 
Avîntul Reghin' — Min. Uricani ——
Metalurg. Cugir — Motorul A ra d -----
Lam. Zalău — Minerul Lupeni ------
C.PX. Arad — Sticla Turda 
Olimpia S.M. — Oaşul Negreşti 
Paringul Lonea — F.C. Arad 
AŞ. Paroşeni — AS. Sighet 
W.P. Pecica — Olimpia Salonta 
Min. Sărmăşag — Minaur Zlatna 
Min. Cavnic — Chim. Tîrnăveni „  

ETAPA XXXIV (Duminică, 28 mai)
Min. Uricani — Min. Cavnic -----
Motorul Arad — Avîntul Reghin — —

Min. Lupeni — Metalurg. Cugir -7— 
Sticla Turda — Laminorul Zalău —- 
Oaşul Negreşti — CJPX. Arad —-
F.C. Arad — Olimpia SJW. — -
AS. Sighet — Paringul Lonea ----
Olimpia Salonta — A.S. Paroşeni ----
Minaur Zlatna — W.P. Pecica —  
Chim. Tîrnăveni — Min. Sărmăşag—•*' 

ETAPA XXXV (Duminică, 4 iunierj
Minerul Uricani — Motorul Arad ----
Avîntul Reghin — Min. Lupeni ----
Metalurg. Cugir — Sticla Turda ----
Lam. Zalău — Oaşul Negreşti —  
C.P.L. Arad — F.C. Arad ——
Olimpia SJW. — AS. Sighet ——
Paringul Lonea — Olimpia Salonta----
AS. Paroşeni — Minaur Zlatna ----
W.C. Pecica — Chim. Tîrnăveni —— 
Min. Cavnic — Min. Sărmăşag —— 

ETAPA XXXVI (Miercuri, 7 iunie] 
Motorul Arad — Min, Cavnic ? ——
Mm. Lupeni — Min. Uricani ----
Sticla Turda — Av ntul Reghin ——
Oaşul Negreşti — Metalurg. Cugir----
F.C. Arad — Lam. Zalău —
AS. Sighet — C.P.L. Arad ----
Olimpia Salonta — Olimpia SJW. --- -
Minaur Zlatna — Paringul Lonea/----
Chim. Tîrnăveni — AS. Paroşeni ----
Min. Sărmăşag — W.P. P e c i c a ----

ETAPA XXXVII (Duminică, 11 iunie]
Motorul Arad — Min. L u p e n i ----
Min. Uricani — Sticla Turda ——
Avîntul Reghin — Oaşul Negreşti ----
Metalurg. Cugir —■ F.C. Arad ----
Lam. Zalău — AS. Sighet ----
C.PX. Arad — Olimpia S alo n ta----
Olimpia S.M. — Minaur Zlatna — -
Paringul Lonea — Chim. Tîrnăv. ----
AS. Paroşeni — Min. Sărmăşag -----
Minerul Cavnic — W.P, P e c ic a ----

FTAi’A XXXVIII (Duminică, 18 iunie]
Minerul Lupeni — Min. C av n ic ----
Sticla Turda — Motorul Arad -—■
OaşUi Negreşti — Min. U ric a n i----
F.C. Arad — Avîntul R e g h i n ----
AS. Sighet — Metalurg. Cugir ----
Olimpia Salonta — Lam. Z a lă u ----
Minaur Zlatna — CJPX. Arad — -
Chim. Tîrnăveni — Olimpia SJW.----
Min. Sărmăşag — Paringul Lonea----
W.P. Pecica — AS, Paroşeni ----



r c i t v M t u l l i b f ,r
vwwwvwwwvb ■>

^S sW îşî;:

: ?■■■"• •. ;.*-.

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII HUNEDOARA -  DEVA
A N U N Ţ Ă

->

majorarea tarifelor de telecomunicaţii începând cu data de 01.03.95
Majorarea tarifelor este motivată de alinierea in

dicelui de creştere a tarifelor pentru serviciile de te
lecomunicaţii cu indicele de creştete a preţurilor pe 
economiei deci pentru reducerea erodării valorii reale 
a tarifelor.

Aeeastă modificare permite asigurarea anul suport 
financiar parţial pentru continuarea lucrărilor de 
modernizare şi extindere a reţelei naţionale de tele
comunicaţii.

In vederea asigurării protecţiei sociale pentru 
categoria de abonaţi persoane fizice (deci de domici
liu) cu venituri reduse, pentru abonaţii care consumă 
lunar mai puţin de 151 impulsuri, nu se va aplica 
majorarea de tarife, plătind in continuam 15 lei/im- 
puls. Abonaţii persoane fizice, care pe perioada de 
facturare vor depăşi 150 impulsuri, vor plăti tarife 
pe impuls diferenţiate, în funcţie de grupa de con
sum în care se vor încadra.

Pentru abonaţii persoane juridice s-a menţinut o 
valoare unică de tarif pe impuls, indiferent de nu- 
mărul de impulsuri realizate Intr-o perioadă de fac
turare.

TARIFELE PENTRU SERVICIILE DE TELECO
MUNICAŢII SUNT MODIFICATE DIFERENŢIAT IN 
FUNCŢIE DE CATEGORIILE DE PRESTAŢII:
I. PERSOANE FIZICE
a. Abonamente telefonice in reţele autpmate

— linie individuală 2 500 lei
— linie comună la doi abonaţi 1 508 lei

(abonaţi cuplaţi)
b. Convorbiri telefonice automate exprimate în impul-

3 minute convorbirea

15 lei/imp. 
20 lei/imp. 
30 lei/imp. 
35 lei/imp.

suri:
— Convorbiri localei 

impuls.
— In funcţie de grupa de consum:
— de la 0 la 150 impulsuri/lună
— de la 151 la 350 impulsuri/lună
— de la 351 la 2000 impulsuri/lună
— peste 2000 impuHnri/lună
— Convorbiri interurbane: impulsurile simt de. 

terminate de distanţă şi durată.
zona I — 6 hnpulsurt/nrtnut
zonă II =  8 impulsuri/minut
zona III m 10 impulsuri/minut
Tariful unui impuls pentru convorbirile interur

bane automate este determinat de grupa de consum 
fii care se încadrează numărul total de impulsuri rea
lizate în perioada de facturare. .

Este menţinută reducerea de 50 la sută a tarifului 
pentru convorbiri telefonice Interurbane fii zilele de 
duminică şi sărbători legale şi in perioadele de luni 
până sâmbătă intra orele 18,00—6,00.
C. Instalări posturi telefonice:

— în centrale telefonice cu acces la reţeaua tele
fonică internaţională 150 000 iei

S.C. MJNEXFOR S.A. DEVA

Cu şpdiul in Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 
2, prin atelierul său „REMA TIP-TOP“ din 
str. Zambilei (lângă Banca Dacia Felix), vă a- 
sigură ogamă largă de servicii, de cea mai înaltă 
calitate:

•  Echilibrări roţi autoturisme

•  Vulcanizări camere

•  Vulcanizări cauciucuri fără cameră

•  Montări — demontări anvelope, orice tip

•  Reglat faruri

•  Vânzări anvelope
- - ■>. f  .. .

Toate serviciile sunt operate cu materiale 

şi utilaje import Germania. 1

PROGRAMUL DE LUCRU:

Zilnic de la 9—17

Sâmbătă 9—14

Duminica închis (7286)

— în centrale telefonice analogice care au acces
prin serviciul operatoare (manual) la reţeaua teici, 
internaţională 70 009 lei
U. PERSOANE JURIDICE
a. Abonamente telefonice In reţele automate:

— linie individuală in centralele digitale cu ac
ces automat la reţeaua telefonică Interna
ţională 36 ooo tei

— linie individuală in centrale ea ac
ces numai prin serviciul dc operatoare (manual) la 
reţeaua telefonică internaţională 11 800 lei
h. Instalărt posturi telefonice :

— în centrale digitale ca acces automat la reţeaua
telefonică internaţională 430 IN  lei

— ia centrale analogice cn acces prin serriciW
operatoare (manual) la reţeaua telefonică isternaţiou 
nală 380 090 lei
c. Convorbiri telefonice automate, exprimate în im. 
pulsuri în funcţie de destinaţia acestora;

— local: 3 minute convorbire =  1 Impuls 35 tei
— interurbane: impulsurile sunt determinate de

^stanţă şi durată: =  1 impuls E  tei
zona I 6 hnpulsuri/imnut 
zona II 8 impulsuri/minut 
MM III 30 imputeuri/tninut
Este menţinută reducerea de S0 la sută a tarifu- 

lui pentru convorbiri telefonice interurbane in zilele 
de duminică', sărbătorile legale şi in perioada de luni 
până sâmbătă. Intre orale 18,00—MO.
III. FOSTURI PUBLICE
a. Convorbiri locale de la posturi publice automate:

— ca monedă 20 lei/3 minute conv.
— cu cartelă 30 let/3 aneute conv. 

h. Convorbiri interurbane de la posturi publice auto
mate, in funcţie de durată şi distanţi:

— cu monedă , 25 lei/imp.uls
— eu cartelă 25 lei/impuls

IV. TARIFELE PENTRU CONVORBIRI TELEFON!- 
CE INTERNAŢIONALE ACELEAŞI PENTRU P*3t. 
SOANE FIZICE Şl JURIDICE :

«■ Zona 1 (Bulgaria, Ungaria)
— Zona II (Germania, Franţa)
— Zona IU (Algeria, Maroc)
•- Zona IV (Canada, S|JA)
— Zona V (Japonia)

V. TELEGRAME INTERNE SIMPLE
a. Telegramă simplă loco:

— până la 10 cuvinte, inclusiv
— pentru fiecare cuvânt in plus

b. Telegramă simplă pentru alte localităţi:
— pănă la 10 cuvinte, inclusiv
— pentru fiecare cuvânt în

I 120 lei/mlnut
1 820 lei/minut
2 450 lei/minut
3 290 lei/minut 
3 570 lei/minut

60 lei 
10 toi

160 lei 
20 te l

(W5)

I
1I
III
I
I
1III
I
1

II
II(
1

I

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

, In conformitate cu prevederile Legii nr.
; 40/1991, a H.G. nr. 281/1993 şi a Ordonanţei 
I Guvernului nr, 39/1994, privind salarizarea 
| personalului din sectorul bugetar, organizează 
( în data de 14 . martie 1995, ora 10, concurs 
(.pentru ocuparea următoarelor posturi: 
l •  1 post de economist (contabil şef) la 
i Inspectoratul pentru cultură âi judeţului Hu- 

nedoara;
J •  1 post de contabil, cu exercitarea con- 
) traiului financiar preventiv, pentru Centra] Ju- 
J deţean al Creaţiei Populare Deva şi Şcoala de 
i Arte Deva. •
1 Condiţiile de participare la concurs sunt 
\ următoarele :
) I. PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
1 CONTABIL ŞEI,
V Studii economice superioare şi o vechime 
\ In muncă, în contabilitatea sectorului bugetar 
( (cultură, învăţământ, sănătate), de minimum 1 
( an, sau absolvent al studiilor medii in speciali- 
y tate economică, cu diplomă de bacalaureat şl o .] 
( vechime în sectorul bugetar de minimum 3 ani.
\ O. PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE, 
(contabil
l Absolvent al studiilor medii în specialitate 
• economică, cu dilemă de bacalaureat şi <r ve- 
) chime în contabilitatea sectorului bugetar (cul- 
J tură, învăţământ, sănătate) de nunimum 3 ani.
( Informaţii suplimentare la sediiţl In&pecto- 
i râtului pentrâ Cultură din Deva, bdul 1 De- 
i cembrie, nr. 28, telefon : 613966 sau 611850/int; 
ţ 135. 156. dW6)

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA

Str. Avram Iancu, bloc H 3 
Este autorizată să execute
•  LUCRĂRI DE IGNIFUGARE

i la materiale combustibile din lemn şi textile, 
| cu personal calificat şi atestat de Comandamen- 
| tul Trupelor de Pompieri din România. (108)
7 , teteto l ii i ■■ in )4i." fjird ■..toii.Mte-': , u •   ...ţi, ,, ... ...  -;:;t

} REGIA AUTONOMA MUNICIPALA DE 
J GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIV A 
V HUNEDOARA

(I
ASîiiNTA

mmm f  « ■ >  m m m mmmm * mmm w  ■mmmr-w tmmm m wmmm u mmm m - • ——

I !» i
J S.C. MINEXFOR S.A. DEVA I

1 Cu sediul în Deva, str Titu Maiorescu, nr. |
* || 2, anunţă intenţia de majorare a preţurilor şi )
I tarifelor Ia următoarele activităţi: |

I •  transport auto marfă si călători; !

i ** •  service şi vulcanizare auto; jî »
| •  lucrări de reparaţii şi confecţii metalice |

Organizarea licitaţiei directe in ziua de 17 
V martie 1995, ora 8, pentru închirierea urmatoa- 
) relor spaţii comerciale:
( ‘ — Piaţa Libertăţii, nr. 28 — 232 mp, a-
( vând profilul de activitate producţie, prestări 
 ̂servicii sau depozit cu ridicata;

! <— Bdul Dacia, nr. 3 — 2(1 mp. -— atelier
„FOTO“;

— Str. Chi/id — 2 rezervoare din beton 
2 x 100 mc. — 566,77 mp., având profilul de 
activitate prestări servicii sau producţie;

1 — Str. Maior Stângă, nr. 10 (fostă 6 Mar-
1 tie) 38,12 mp., având profilul de activitate 
\ prestări servicii,
| In caz de neadjudccare a spaţiilor, licita
ţia se va repeta in flecare zi de joi, ora 8.

Relaţii suplimentare privind desfăşurarea

li

{
licitaţiei se pot obţine la sediul K.A.M.G C.L;

| Hunedoara, din Bdul Republicii, nr. 5, telefon 
1 711554 sau 712007. (CEC)

| şi tâmplărie;
.% " . -•
| •  alimentaţie publică şi cazare;

#  produse de laborator;

#  produse din roci ornamentale;

#  materiale de construcţii;

I
i  !

V S.C. „MERCUR CORVINEX" S.A.
1 hunedoara

I*■
l%■
[■' % •
I%bIb
[

studii şi lucrări de cercetare geologică. *»
(7286)

y Str. Piaţa Libertăţii, nr )(> (lângă Cate- 
I drală).
 ̂ Oferă spre vânzare un produs nou:
' •  ŢIGARETE SUA „ROMA MIC din
i tutun toleetat ameriram, cu gust deosebit, în 
1 două variante: LIGHT, STRONG 
) vor organiza extrageri cu câştiguri şi
} premii: Exemplu: 
i — Premiul I — 10 000 000 lei
| — Premiul II — 5 000 000 lei
1 Informaţii suplimentare la teicii nuiele ] 
 ̂054 — 712136, 7 >6310. Fax 717228.



VANZARI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând v^ă, nouă, rnexe.
(Deva, Grigorescu, 18, tel. 
616671. i- (7127)

•  Vând apartament două
camere, central, Aro 243. 
Tel 618218, între 18—20, 
sau 625149. (7043)

•  Vând parterul unei
yile, curte, grădină, încăl
zire centrală. Telefon 
625482. (7042)

« Vând îngrăşăminte 
complexe, cu transport la 
domiciliu. Tel. 619401, după 
ora 16. (7037)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, Gojdu, bl. 
F 2, sc. 2, ap. 21.

(7102)
•  "Vând pământ. Simeria, 

telefon 660694.
(7040)

« Vând urgent trei com
bine C 12, noi, cu masa de 
3,5 m. Tel. 612822, 617883, 
după ora 20. (7031)

•  Vând tractoare 650, 
65b Deva, Horea, 54, vi- 
zitabile Coseşti, 34.

(7036)
•  Vând mobilă şi maşi

nă de spălat. Tel. 618289.
(7034)

•  Vând sfeclă furajeră.
Popa Romoluţ, Veţel, nr. 
2501 (7033)

•  Vând fân, 10 tone şi 
porumb. Abucea, Dobra, 
Lungu Nicolae, tel. 633246.

(5920)
•  Schimb (vând) apar

tament trei camere, cu 2 
garsoniere, vând maşină 
tricotat, cartelă, pian vie- 
nez. Telefon 624562.

(7104)
« Vând Dacia 1310 TL3S. 

Informaţii, tel. 616537, 
623266. ' (7044)

•  Vând casă, str. Călu-
găreni, nr. 82, telefon 
611345. (7045)
\ « Vând videorecorder 
Orion, japonez, pian coadă 
scurtă, placă bronz. Vînd 
Deser Wien. Tel. 622324, 
după ora 16.

(7046)
« Vând urgent aparta

ment trei camere, central, 
cuier hol, covor persan. 
'Deva, bdul Decebal,. bl, 
45,' sc. I, ap. 72.

(7103)
« Vând scule tinichige- 

rie, construcţii. Deva, tel. 
613788. (7028)
s # Vând teren agricol 
şi intravilan, Cristur, la 
şosea, baloţi paie, coceni 
de porumb şi fân. Tele
fon 615590, după ora 18.

(7826)

« Societatea „Garant" 
Consulting", telefon 
616449, facilitează vân
zarea — cumpărarea 
apartamentelor, case
lor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi 
gratuit.

v (5885)

•  Vând garsonieră, con
fort I, etaj I, gaz metan. 
Haţeg. Informaţii 056/ 
314926, Lugoj. (7025)

•  Vând camion Saviem,
frigorific, 5,6 tone. Tel. 
618283. (72S9)

•  Vând acordeon Weit- 
meister, 80 başi, nou, De. 
va, telefon 626061.

(7049)
« Vând casă, anexe şi 

grădină în Vălişoara. In
formaţii, Deva, tel. 614773, 
după ora 19,

(7106)
•  Vând apartament 2 

camere, negociabil., Gojdu. 
Al. Muncii, telefon 615095,

(7118)
« Vând rulotă comer

cială, tip Salonta, fabrica
ţie i991, ieftin. Deva, tel. 
616907. (7004)

•  Vând apartament pa
tru camere, decomandate, 
etaj 2, zonă centrală, De
va, tel. 612229. (7121)

•  Vând autobuz Ikarus,
46 locuri, fabricaţie 1975, 
preţ informativ — 30 000 000 
lei. Tel. 718533, sau 
620796. (7125)

•  Vând Rover Austin . 
Mo’ntego, 1,6 1, model 1986, 
accidentată. Tel. 058/780866.
* (7119)

« Vând caroserie Dacia 
1300, veche. Informaţii Nă- 
laţ, 25. Preţ negociabil.

(6076)
« Vând Audi 100, ne

înmatriculat, funcţionare 
perfectă. Preţ avantajos. 
Haţeg, tel. 770812.

(6077)
•  Vând loc de casă, gră

dină, teren arabil în Ve
ţel. Tel. 622351, orele 17 
_20 172991

«' Vând Dacia ,1300, VW 
microbuz Diesel, spaţiu 
comercial, ARO 10 cu re
morcă. Tel. 717129.

V (6444)
•  Vând apartament trei

carpere, central, mobilă, 
telefon 712945, orele 17— 
20. (6445)

« Vând locuri garaj, zo
na Ceangăi, strada Panait 
Cema, tel. 724579.

(6446)
« Vând maşină indus

trială de cusut şi surfilat> 
telefon 722040,

-(6447)r;
•  Vând apartament trei 

camere. Informaţii telefon 
729076, 713927. "

(6448) -
•  Unitatea Militară 01933

Hunedoara organizează li
citaţie publică deschisă 
pentru aprovizionarea cu 
pâine albă, preparate car
ne, carne, ouă. Licitaţia 
va avea loc în data de 14 
03. 1995, ora 10; la sediul 
U.M. 01933 Hunedoara, str. 
Rotarilor, nr. 70. Docu
mentele se vor depune 
la sediul societăţii, până 
la data de 13.03.1995, ora 
18. Relaţii suplimentare 
la telefon 054/713360, int. 
46. (6451)

« Vând Dacia 1310, 1981, 
Dacia 1310, 1982, Ungaria, 
neînmatriculate. Tel. 728016.

(6452)
•  Vând urgent maşină

tricotat Toyota, cu pro
gramare. Tel. 651170 —
Brad. (607077)

•  Vând casă, Băcia, nr. 
201. Informaţii .telefon 
158,. Bosorod.

(607079)
•  Cumpăr talon Opel 

Record. Tel. 612938.
; (607878)

•  Vând bar lemn, mese,
deosebit. Preţ avantajos. 
Tel. 615767, 615615, după 
ora 18. (607080)

v .
DIVERSE

•  S.G. D.D. Chim. S.R.K. 
Hunedoara anunţă pre
ţurile la dezinfecţie * —- 
100 lei/mp, deratizare — ~ 
50Tei/mp.

(6449)

PIERDERI

•  Pierdut certificat ar
tificier, eliberat de S.M. 
Brad, pe humele Popa 
Ioan Gheorghe. Se decla
ră nul.

(7030)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ÎMPRUMUTURI IN LEI 
primiţi la CASA de AMA

NET SIMERIA, zilnic 8— 
18. Telefon 661721.

(7023)
•"  Posed viză Italia, 

Austria, îmj ofer servicii
le în probleme de import— 
export. Tel. 613800. • .

(7114)
« S.G. Turism Nâtău 

SRL, restaurant, pensiune 
Geoagiu-Băi, angajează
barmani, ospătari şi bucă
tari. _ (7105)

0  S. C. ’ Brutăria 
Neamţ SRL Deva an
gajează de urgenţă se
cretară, cu studii su
perioare şi calificată în 
munca de secretariat. 
Testarea se va face la 
sediul firmei, str. 
Mihai Viteazul, nr. 32.

(7117)

•  ARMIN MAYER RIE- . 
SEN transportă persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile. • Viza de 
tranzit Austria — GRA
TIS. Telefon 614338.

(7148/44)
•  Ofer de închiriat te

ren 30 mp, faţă — hală 
Obor, Hunedoara, pentru 
amplasare spaţiu comercial. 
Vad deosebit. Tel. 613800.

(7114)
•  Societate comercială 

caută să închirieze, în De
va (perioadă îndelungată), 
spaţiu depozitare produ
se alimentare, minim 25 
mp, eventual garaj. Tele
fon 068/133447.

(7107)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere, confort, central. 
Cluj-Napoca, j:u trei came
re, sau casă. Deva. Tel. 
064/193288 sau 064/112447.

(7041)

COMEMORĂRI
•  Cu durere anunţăm 

că astăzi, 1 martie 1905, 
colegul nostru,

2SOK TIBERIU, 
ar fi împlinit 48 ani, dacă 
moartea fulgerătoare nu 
l-ar fi răpit dintre î noi. 
Amintirea lui va rămâne 
veşnică în sufletele sala
riaţilor Atelierului me
canic, de la Termocentrala 
Mintia, (6903)

•  Gu aceeaşi, ne
mărginită durere, re
amintim scurgerea a 
cinci ani, de la incre
dibila . despărţire de ... 
unica noastră fiică 

DELIA POPA, ... 
născută STRAT.

Lacrimile ; noastre 
fierbinţi îi vor stropi 
mereu mormântul.-Ne-' 
mângâiaţii părinţi.

(7209)

D E C E S E

•  Angela soţie, A- 
dina fiică, cu adân
că durere şi întristare, 
anunţă încetarea din 
viaţă a scumpului lor 
soţ şi tată, om de a- 
leasă omenie, 

ing. EUGEN 
ALEXANDRU 
MARCULEŢ, 

la 51 de ani. înmor
mântarea are loc as
tăzi, 1 martie 1995, 
ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva, in ci
mitirul ortodox din 
str. Eminescu, Deva.

(7115)

fT Gu durere şi re
gret am aflat de tre
cerea în eternitate a 
colegului şi prietenu
lui nostru, domnul 

ing. EUGEN 
MARCULEŢ,

Te vom păstră în 
amintire. Familiile 
Muntean şi Valea.

(7122)

« Colectivul de sa
lariaţi al Filialei Elec- 
trocentrale Deva a-, 
nunţă cu sufletele în
durerate trecerea în 
nefiinţă a celui care a 
fost un nepreţuit co
leg şi prieten, - 

ing. EUGEN 
ALEXANDRU 
MARCULEŢ, 

om de o aleasă ome: 
nie, un profesionist de 
excepţie. Nu te vom 
uita niciodată, Euge
ne, tu care ai fost tot 
timpul alături de noi. 
Condoleanţe familiei.

’ (7115)

•  Cu adâncă dure
re în suflet, colegii 
de ia Secţia ExpLoa. 
tare Electrică aduc 
un ultim omagiu celui 
care a fost 
ing. ALEXANDRU 

EUGEN riV 
MARCULEŢ.

Familiei îndoliate* 
colegii fi transmit sin
cere condoleanţe. , 

- - (7130)

•  Cu adâncă dure
re, ahunţâm înceta
rea din viaţă, la vârsta 
de 83 de ani, â celui 
care a fost un miau. 
nat soţ, tată, socru şi 
bunic,

KAŞLER IOSIF 
(IOTY)

înmormântarea -va 
avea loe astăzi^ l  
martie, ■' ora 14, la 
Cimitirul Reformat din 
Deva. Nu te vom uita 
niciodată! Familia.

(7135)

• » ,Colegii de la S.G. 
Gasial S.A. Deva, ser
viciile OPI—PM şi 
financiar contabilitate, 
sunt alături de ing. 
Dumbrayă,. Petru la 
greaua pierdere sufe
rită prin moartea so- 

'crului. Sincere con
doleanţe şi toată com
pasiunea noastră celor 
rămaşi.

. (7134)

« Familia îndurerată 
anunţă încetarea din 
viaţă a celei eare a 
fost
HOSKA REGHINA,

o devotată mamă şi 
bunică. înmormântarea 
va avea loc joi, 2 mar. 
tie 1995, ora 13, Ia 
Cimitirul Catolic din 
str. Eminescu, Deva.

(7112)

R.A. ROMCEREAL HUNEDOARA — 
DEVA

Str. Ardealului, nrl 1 • * ■
Angajează prin concurs
•  CONTABIL ŞEF
Condiţii: studii superioare economice cu 

o vechime In funcţii financiar-contabile de mi
nim 8 an|. *:

Relaţii suplimentare la telefon 611335,
. ■ (607287)

GRUPUL SPORTIV ŞCOLAR DEVA 
Organizează concurs pentru ocuparea a 

două posturi de îngrijitori pentru ferma de 
porci Mintia.

Relaţii suplimentare la telefon nr. 617015.
' (107)

S C. PROD SERV COM S.R.L. ORADEA 
Telefax : 059 — 165230.
Telefon: 059 — 165501.
Căutăm distribuitor unic pentru produsele 

noastre:
; •  praf de îngheţată (toate sortimentele)

•  cmulgator Jilk -80 — Colco
•  maşini de îngheţată marca DDK 

cornete de îngheţată
Informaţii zilnic de la 7—16. (109) V

m; . S.C. ZAHĂR S.A. ARAD 
Fabrica de zahăr

Cu sediul în Arad, ştr. Bogdan Vodă, 
nr. 14, telefon/fax 057/244124. •

•  Pios omagiu la tre
cerea prematură în ne. 
fiinţă a fratelui, eumnatu- ■ 
lui şi unchiului nostru, 

CRIŞAN CORNEL, 
din Hunedoara. - 
Familiile Crişan Ştefan 

şi dr. Ciortea Remus.
----------:-----(607882).

1 1
-  •  ZAHĂR !
ambalat în saci sau pungi de 1 — 2 -— 5 ţ 
kg şi pliculeţe de 5 g., în orice cantitate, ’ 
fără limitare lă adaosul comercial;

•  CONCENTRAT DE SUCURI 
în vrac sau în ambalaj de 1 kg._ din esenţe 
kiwi, mango, ananas, portocale etc. la cele \ 
mai reduse preţuri. (92) \
- • * '"■ ' " ' ' ... —  ™ T»' . ' J

SOCIETATEA COMERCIALA \
„CASIAL" S.A. DEVA ' . \

• ANGAJEAZĂ )
pentru, atelierul Ipsos- Căkm următorul persani 
nai: k

— un şei manevră • i
— un manevrant j
Intormaţii se pot obţine d'e la Serviciul }

Organizăre-personal, la telefoanele: 613140; 
613141; int. 194; 195. (100)

F I R M A
ROMANO-lTALlANO-MAGHîARĂ
Caută agenţi comerciali, reprezentanţi, ‘ 

şefi de depozite teritoriale din toate ju- ? 
deţele, pentru comercializarea renumitu- [ 
lui praf de îngheţată italiană. Tel. 061 — 
734665; Fax: 061 — 712773. (55)

S.C. QUASAR ELECTR0 S.R.L
Deva Bd.Decebal B1.R Tel/Fax 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
*  Televizoare color M eg av is io n  ,

G o ldstar, S a m su n g ,P h ilip s
*  Instalaţii complete de satelit
*  Videoplayere si videorecordere
*  Toată gama de produse electrocasnice

R o w en ta ,P h ilip s
*  Ara gaze S a m u s  (Sa tu Mare)
* Frigidere si congelatoare Arctic
*  Maşini de spălat automate de Cugir şi

D a e w o o


