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Până la NATO,
ă obstacole

Komânia doreşte, fără 
reţineri, integrarea sa

« structurile Uniunii 
ropene şi ale NATO. 
Această dorinţă a fost 

'imprimată nu o dată şi 
*‘cu argumente faptioe. 
;‘ ‘Â£tfeî, ţară noastră este 
O prima care a aderat la 
; Parteneriatul pentru pace,
1 este unul dintre statele 

cele mai Bine pregătite 
pentru a face parte din 
Alianţă, se exprimă in
dependent încă din 1960, 

j când şi-a formulat o po
litică militară proprie,

• desprinzându-so din me- 
■] canismul sovietic chiar 
' dacă, formal, făcea par-, 

te din Tratatul de la 
■ Varşovia. De asemenea, 

în Komânia, toate parti
dele politice sunt pentru 

\ aderarea la NATO şi 
’ acţionează în acest sens,
, iar tara noastră şi-a de-

la structurile NATO. Al 
doilea obstacol însă este 
mai greu de trecut, cu- 
nosc&ndu-so poziţia in
flexibilă a Rusiei împo
triva apropierii Pactului, 
Nord-Atlantic de grani
ţele sale. Va reuşi di
plomaţia Occidentului să 
dea suficiente garanţii 
Rusiei în schimbul extin
derii spre răsărit a 
NATO?

In® ce o priveşte pe 
ţara noastră lucrurile sunt 
clare. Diplomaţia romă- ( 
nă şi, după cum am ? 
amintit, toate partidele 1 
politice, acţionează per
manent, cu argumente 
faptice, pentru a demon
stra necesitatea aderă
rii la structurile NATO, 
nu numai pentru propria 
securitate, ci în aceeaşi 
măsură, pentru întărirea

- Ş-a-mâmplat să vă twgBf 
că prin minte că - viaţa 
dr putea fi nesperat de 
simplă, clacă noi înşine 
ne-am da mai puţină osie- 

• nCală să o complicăm a- 
tâtr de mult, cu tot _ felul 
de calcule, de prezumţii 
şi de ‘condiţionări? V-aţi 
gândit că, din tot ceea ce 
ne-a fost lăsat să putem 
cunoaşte şt avea, viaţa e 
ultimul lucru la care, poate, 
'am fi în stare să renun
ţăm?

Am ajuns oare atât dc 
îngâmfaţi încât să ne în
chipuim că doar ceea ce 
poate fi cuprins şi analizat 
de mintea noastră mai 
poate fi bun şi valoros? 
Sau e prea greu de înţe-

Ies ?i de acceptat că, în 
lumea asta, există unele 

'•jUtcruri pe care trebuie să 
le primim aşa cum sunt 
şi precum vin, fără a le

colgţă: niciodată nu şţii 
ce găseşti îriăuhtru... Cert 
este că > merită să încerci 
să afli. Şi atâta timp cât 
în căutările noastre ne pu-

ca e • • •

mai supune propriului uz 
al raţiunii?..,

Inir.una din replicile ţi
nui film recent difuzat, 
se spunea că viaţa e ca o 
cutie cu bomboane de cio-

tem lăs,a călăuziţi, ~din 
când în când, de iubire, 
de generozitate, de inocenţă 
şi sinceritate, înseamnă că 
încă nu e totul pierdut.

Să nu Uităm că, indife

rent de ceea Ce ni se ia 
în viaţă sau de ceea ce 
pierdem, cei de lângă noi 
rămân in continuare în 
jurul nostru, cu ura sau 
dragostea lor; că păsările 
continuă să zboare şi să-şi 
facă cuiburi în copaci, 
in timp ce pisica., mai a- 
leargă după şoricei, iar 
peştii se scaldă în străfun
dul apelor; că pământul 
ne rămâne încă sub pi- 
doare, iar cerul — deasu
pra; că mai rămân şi ziua, 
şi noaptea, despărţite de 
soare, lună şi de stele— 
Adică ne rămâne Viaţa, 
în toată simplitatea şi mă
reţia ei; ceea ce nu-i pu
ţin lucru, nu?...

GEORGETA BIRI.A

COM ENTARII

i

* monstrat adeziunea la 
; sistemul de securitate oc- 
-'cidentnl, devenind mem- 
; bru cu drepturi depline 
; tai Consiliului Europei 
i şi membru asociat al
, 'Uniunii Europene.

Ce i-ar mai trebui
- României ca să se poată 

integra în. NATO? Po-
t trivit opiniei oficialită- 
f/ţilDr Tratatului Atlanti
cului de Nord, România 
; trebuie să treacă peste 
-.două obstacole ca să fie 
G primită în Alianţă. Este
- vorba, mai -întâi, de so- 
.■-Tuţionarea diferendelor cu
- Ungaria şi semnarea tra- 
-totului de bună vecină-

. ta te cu aceasta ţară, iar 
l al doilea obstacol- îl con-
* stituie lipsa unui cadru 

de securitate în zonă,
; care să dea argumente 
Rusiei că nu trebuie să 
se simtă ameninţată de 
lărgirea NATO.

Primul obstacol se pare 
; că va putea fi depăşit, 
; tratativele pentru . înche-
* lerea tratatului de bază 
' de bună vecinătate in-
. teresând deopotrivă şi 

’ ' Ungaria, aspirantă şi ea

Alianţei, cunoscut fiind 
faptul că; armata româ
nă este - cea mai puterni
că şi bine instruită din 
zonă.

Şi dacă vom primi, in 
acest sens, un sprijin mai 
larg din' partea Occi
dentului, dar mai ales 
din partea SUA, atunci 
Vom reuşi. Căci, să nu 
Uităm că, vorbind nu 
demult despre primirea 
în NATO'a ţărilor foste 
comuniste din «estul Eu
ropei, ministrul apărării 
al SUA n-a amintit şi 
ţara noastră, iar o lege 
supusă recent aprobării 
Congresului Statelor Uni
te privind aceetfşt pro
blemă, ignoră, de ase
menea, numele României.

Să fim totuşi optimişti. 
Lumea, inclusiv cea oc
cidentală, este în conti
nuă schimbare. Printr-o 
acţiune unită şi intensă 
România va putea de
păşi cele două obstacole 
ce-i stau în calea ade
rării la NATO, iar, multe 
opinii se mai pot 
schimba...

GH. PA VEL
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Dr. GHEORGHE ŢIPLICA, 
subsecretar de stat, 

şeful Oficiului pentru Protecţia 
Gonswmatorilor
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Ies în estul ţării, unde 
şi vântul va prezenta in
tensificări. In regiunile 
nord-vestice ploile vor

Miercuri, 15 martie, fi izolate. Temperaturile
maxime vor oscila între 

3 grade şi 6 grade C,
-se anunţă o vreme rece. 
i Cerul va fi mai mult 
■ lioros şi se vor semnala iar minimele între ■ 
; precipitaţii mixte, mai a- grade şi 3 grade C.

martie a.c. Informaţii se 
pot obţine la telefoanele 
616515 şi 616799. (D.G.)

•  Săptămâna internaţio
nală a francofoniei. In
aceste zile se desfăşoară 
manifestări incluse Săp
tămânii internaţionale a 
francoîoniei. Cu acest pri
lej, Asociaţia culturală 
francofonă ERADEV a 
organizat un concurs cu 
elevii pe teme de limbă 
şi literatură franceză in
titulat „Ce ştiu eu ?“, des
făşurat la Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi" din 
Deva. In continuare vor 
avea loc: concursul cu

A intrat în tradiţie ca, 
în fiecare an, la 15 mar
tie, să sărbătorim ziua 
mondială a drepturilor con
sumatorului. In România a- 
cest eveniment a dobândit 
o semnificaţie deosebită 
după 1989, când drepturi
le consumatorului au fost 
reglementate printr-un act 
normativ adoptat de Par
lament la nivel de lege. 
Astăzi, consumatorul ro
mân ştie că, în raporturi
le cu agenţii economici, le
gea îi conferă o serie de 
drepturi şi îl apără îm
potriva oricărui abuz care 
ar putea să-i pună in pe
ricol viaţa şi sănătatea,

precum şi interesele sale 
legitime.

Pornind de ia. Rezolu
ţia Adunării Generale a 
O.N.U., nr. 39/248 din 1985, 
care a aprobat „Principii
le directoare pentru pro
tecţia consumatorului", le
gislaţia română a adoptat 
o serie de reguli obligato
rii pentru protecţia consu
matorului, ţinând seama de 
condiţiile concrete din ţa
ra noastră. Considerăm 
ziua mondială a consuma
torului ca un moment săr
bătoresc deosebit de im
portant, care ne oferă pri-

(Continuare în pag. a 6-a)

•  Statistici triste •  Intelectuali în şomaj 
Parodia concursurilor de angajare •/

Cifrele, puse cu multă 
solicitudine la dispoziţia 
noastră de către Direcţia 
Muncii şi Protecţiei Sociale 
Deva — ., Hunedoara
(D.M.P.S.), oglindesc, cu 
claritate, dimensiunile în
grijorătoare ale acestei a- 
devărate hidre a vieţii so
ciale actuale, care este 
şomajul.

Astfel, din datele sta
tistice rezultă că peste 
11401 persoane au acum 
deloc râvnitul statut de 
şomer în plată. Şi, con
trazicând parcă toate pro- 
povăduieliie referitoare ia

ADRIAN SAlAGEAN 

(Continuare în pag. a 2-a)

•  Preselecţie pentru 
„Miss Deva 1995“, Di
recţia judeţeană pentru 
Tineret şi Sport Deva a- 
nunţă că Organizaţia pen
tru tmeret „Phoenix" 1- 
niţiază preselecţia pentru 
concursul „Miss Deva 
1995“. Candidatele -tre
buie să aibă vârsta între 
16—25 ani. înscrierile se 
fac zilnic, între orele 
16—18, la sediul D.J.T.S. 
Deva, str. -O. Goga, până 
cel târziu în data de 20

elevii. „Cine sunt eu? Re
cunoaşterea personajelor 
lui Jules Verne" (16 mar
tie a.c.), la Şcoala/ Ge
nerală Nr. 4 Deva; Şte- 
fania Grecu şi Gabriela 
Logo jar» prezintă „Cule- . 
gerea" de anecdote în, lim
ba franceză" (21 martie 
a.c.) la Clubul tineretului 
de la Liceul . Teoretic 
„Decebal" -Deva. (M.B.)

; •  Simpozion „Silviu 
Dragomir". Joi, 16 martie 
a.c„ ora 12, la Liceul 
Teoretic „Silviu Drago- 
mir“ din Xlia are loc sim- 
pozionul pe tema „Silviu 
Dragomir — fiu al melea

gurilor hunedorene". Ma
nifestarea de comemorare 
a academicianului istoric, 
secretarul Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia 

, din 1 Decembrie 1918, năs
cut Ia Gurasada, este orga
nizată de Inspectoratul Ju
deţean pentru Cultură, 
Muzeul Civilizaţiei Da
cice şi Romane, Inspecto
ratul Şcolar Judeţean şi' 
Liceul din llia, ce-i poar
tă numele. (M.B.)

Zona „Lido“ Deva — o adevărată capcană pen
tru automobiliştii mai puţin familiarizaţi cu semna
lizarea circulaţiei din municipiu, loc frecvent de pro
ducere a accidentelor. Chiar nu se pot lua măsuri de 
presemnalizare, de atenţionare (eventual luminoasă) 
a participanţilor la traficul -rutier, întrucât soluţia a- 
cestei intersecţii este atât de neobişnuită ?

Accident fotografiat marţi, 7 martie a.c. Cine 
mai urmează la rând?

Foto PAVEL LAZA

Ouna p
. „Două lucruri sunt nesfârşite: Universul 

şi Prosţia. Dar în ceea cc priveşte Universal, 
n-am încă o convingere absolută". ^

ALBERT EINSTE1N
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rolul tot mai important al 
semenelor noastre în so
cietate, făcute cu ocazia 
recent trecutului 8 Martie, 
trebuie evidenţiat că mai 
mult de jumătate din nu
mărul total al şomerilor, a- 
dică 6867, sunt femei,

în vederea rezolvării si
tuaţiei precare, precum şi 
a încadrării in muncă a 
celor aflaţi In şomaj, 
D.M.P.S. a făcut şi face, 
în continuare, eforturi. Una 
din formele cele mai efi
ciente de ajutor este consti
tuită din cursurile de re
calificare a forţei de mun
că. Prin convenţie cu a- 
numite societăţi comerciale, 
D.M.P.S. organizează, su
portând cheltuielile, aceste 
cursuri de recalificare, a- 
sigurând, la sfârşitul peri
oadei de pregătire, locuri 
de muncă la societăţile co
merciale cu care s-au în
cheiat convenţiile. în mo
mentul de faţă sunt în 
derulare 23 asemenea 
cursuri în care peste 800 
de şomeri se recalifică în 
una din meseriile de zi
dar, dulgher, betonist, 
tâmplar eţc., urmând să 
devină angajaţii unor so
cietăţi comerciale cum ar 
f i : S.C. Metalotex S-A., 
S.C. Matex S.A., S.C. Con
dor S-A.

Dacă pentru persoanele 
cu pregătire medie nu  
pentru meseriaşi DJLPA 
mai poate

in vederea găsirii unui loc 
de muncă, nu Ia fel stau 
lucrurile în cazul absol
venţilor de facultăţi, în 
special al celor ce au ab
solvit Politehnica. Reve
nind la cifre, numărul to
tal al celor cu pregătire 
superioară, aflaţi în şomaj 
în judeţul Hunedoara, se- 
ridică la 262 persoane. Pro
blema recalificării acestor 
specialişti în alte domenii 
decât cele in oare s-au 
pregătit este foarte com-

M A G A Z I N  C L U  J A N  A
Luni, la Deva, la parterul blocului 23, situat pe bdul Deccbal (vizavi de 

piaţă), s-a deschis, în cadrul S.C. COM3LUX S.R.L. DEVA, un magazin de 
produse alo renumitei firme „Clujana".

Noul magazin oferă cumpărătorilor •  gamă diversificată de încălţăminte 
din piele (femei, bărbaţi, copil) şi marochlnărie.

Preţurile ■practicate, fii nivel de furnizor, vin în sprijinul cumpărătorilor, 
acestea situându-şe cu 5—15 000 de lei, sub pele existente la alte unităţi co
merciale. (CP.) ’ .... '■>-[ Foto : PAVEL LAZA

Se pune problema acum 
ce şanse îl mâi rămân ţi
nui absolvent de facultate 
cu profil tehnic de a sa 
angaja 7 Să ne referim, de 
exemplu, la un inginer me
canic, caz pe care, prin 
natura lucrurilor, U cu
nosc mai bine.

Din capul locului, sunt 
două posibilităţi de opţi
une: una este încadrarea 
în sectorul public, iar cea
laltă o constituie încadra
rea în sectorul privat. Si-

H ID R A
ŞO M A JU L U I

plexă şi greu de înfăptuit. 
Mergând mai departe pe 
calea cifrelor, în topul 

.trist al celor fără de ser
viciu se află inginerii me
canici — 66 persoane, ur
mează inginerii mineri — 
21 persoane, constructori
— 18 persoane, chimişti
— 15 persoane şi se con
tinuă aşa mai departe cu 
celelalte specializări, plus 
cei ce au absolvit diverse 
institute de subidgineri. Ca 
şi condiment usturător, să 
mai adăugăm câ sunt în
registraţi. la 
ta şomaj. 2 medici. 2 ju
rişti 7Â

de cererea pâtM. *

gur, pentru specialistul de 
profil tehnic, atât din 
punctul de vedere al posi
bilităţii de deprindere a 
meseriei cât şi din cel al 
salariului, este de preferat 
sectorul public. Firesc ac
cesul la un post se face în 
urma unui concurs. Ei bine. 
chiar acest concurs este 
buclucul. Intr-un procent 
destul de ridicat admiterea 
pe un post ce solicită stu
dii superioare se i 
sub spectrul 
atunci rând in 
uşi tei nu se afla

stanţialele salarii ce intră 
în ele lună de lună. Cu 
aceste handicapuri dacă, 
vorba regretatului Caragiu, 
„N-ai pe cineva... undeva'..." 
sau eşti copil sărac, chiar 
dacă eşti competent şi dor
nic de a dovedi ce poţi, 
uşile nu ţi se vor deschide.

Cealaltă opţiune. Sectorul 
privat, fiind structurat, 
deocamdată, preponderent 
pe comerţ şi unele servi- 
ciir poate oferi tânărului 
specialist*, la salari! mici, 
doar munci -sub nivelul de 
pregătire al acestuia, por- 
nînd de Ia cea de comis- 
voiajor şi terminând, pen
tru cei mâi „norocoşi", cu 
cea de contabil. O excep
ţie fericită O fac firmele 
particulare de construcţii 
cthe cgnsfitcbe, deja, un 
cadru destul.lde ţ$ d  in 
care tagtaertt' axMBrubfSri 
tineri, dar nu numai, îşi 
pot desfăşura, in condiţii" 
proprii, meseria.

aş dori să închei 
rânduri fără a reţine 

tacă o dată atenţia asu
pra celor pe care şomajul 
fi loveşte cel mai năpras
nic: tinerii. Datele statis
tice sunt elocvente şi în 
acest sens: din totalul şo
merilor ta plată, 7048 sunt 

sub 38 de auL Trist,

AWMMWV

15 martie
•  Sf. Mc. Agapie, 

Plisie, Timolau;
•  Au murit : în 1949 

prozatorul (jHEORGHE 
BRĂESCU (n. • 1871); 
In 1954, poetul şi pu
blicistul român EMIL 
ISAC (n. 1888):

•  Soarele răsare la 
ora 6.29 şi apune la 
18.21;

4  Au trecut 73 de zile 
[-din an; au rămas 292.
yMWMWyiWWMVWMVWfc

CONTOARE DE * 
ENERGIE TERMICA

fii oraşul Brad s-au 
montat contoare în toate 
cele nouă puncte termice 
existente, permiţându-se 
astfel o măsurare mai 
bună a energiei termice 
furnizate.

De asemenea, imediat 
după sistarea căldurii (a 
agentului termic) la 12 
blocuri se vor monta 
contoare, care au fost 
deja achiziţionate încă din 
decembrie 1994. Se speră 
prin această contorizare 
nu niznai la o îmbunătă
ţire a calităţii serviciilor, 
dar şi la o apreciere exac
tă a (Wbădilor pentru 

reţea de consuma- 
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6,35 Seriale, desene a- 
nimate; 19,05 Kojak (s): 
„Tâlhăria"; 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţe» (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (cs) ; 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; ’ 13,30 Springfieid 
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,05 Pasi
une» ei e crima (s) ; 
16,00 Ilona Christen talk- 
show; 17,00 Hans Mei- 
ser talkshow; 18,08 Jeo- 
pardy ! (cs); 18,30 Intre 
noi( s); 19,00 Frumos şi 
bogat (s/r); 19,30 Fotbal. 
Cupa Campionilor. IFK 

Goteborg -— F.C. Bayer; 
21,45 Ştirile serii.

740 Ş tiri; «M8 
ui tai 
(r): 12.48
14.00 Ştiri; U »  4
tidiene; 1448 Besi 
ful (S): 1505 Complet 
familie (show); 1^2! A- 
genţla ţnatrimonială 
(mag.); 17,00 Desene mii- 
mate; 18,00 Super-
samuraiul (s); 1845 Dău:
19.00 OK, preţul e corect
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs): 21,00 Ştiri;
21,25 Circulă zvonul
(show); 21,40 Film; 0,00 
Braţ de fier (dezbatere); 
0,25 Showul Iui M. Cos- 
tanzo; 2,30 Cotidiene (r); 
2,43 Circulă zvonul (r); 
3,30 Braţ de fie» (r); 4,30 
Target (magJ-

15̂ 55
Jones (sa): 1US 
Gyver (SJL): ISJU Să ris
căm (cs); 1940 Total sau
nimic (cs);' 2040 «Uri, 
sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Doc
torul de munte. (s); 2245 
Hunter (s.p.): „Investiţii 
sinistre"; 2345 Actele 
vorbeşte! ţrepj; 845 Răs
plata cutezătorilor ’ (f-a. 
SUA/Japonia, 1964).

ta
Turneul

______ Volvo PGA —
opcnul marocan; 2140 Da 
feline — cu Jane Pauley 
şi Stone Phillips; 22,30 
Magazinul ştirilor NBC; 
2340 Show-ul serii, cu 
fer Lena; 840 Real per
sonal — „Despre sex" cu 
Bob Berkowitz; 1,00 Bu
letin bursier; 146 Oferta 
pieţei; 140 Ştirile nopţii 
NBC; 2,60 Timp egal 
(show politic); 2,30 Show
ul serii.

O R T

Schi alpin. Fi- 
Mond. de ta 

Italia. Coborâre 
(d); 1240 Schi 

nordic CM de la Thunder 
Bay (înreg.); 13,30 Schi 
alpin. Finala Cupei Mond. 
de la Bormio, Italia. Co
borâre masculin td); 15,00 
Fotbal. Cupa UEFA — 
Sferturi de finală — man
şa 2 (r); 16,30 Tenis. Ma
gazin ATP; 17,30 Călărie. 
Cupa Mondială: 18,30
Schi nordic. CM de la 
Thunder Bay, Canada 
(d); 19,45 Schi alpin. 
Bormio (sel.); 20,30 Bu
letin de ştiri 1; 21,00
Box.

WBER&ttai 46 
MARTIE

T V R  1

7,00 TVM — Tele- 
matinal; 840 La pri
ma oră; 945 Santa 
Barbara (s/r); W45
Videocaseta muzicală; 
1040 Desene animate; 
1040 Video lexicon;
1140 Moda pe meridi
ane (NBC): 1240 Aur 
şi noroi (s/r); 1340 1001 
audiţii: 14,10 TVR Iaşi 
şi TVR Chţj-N.; 1640 
Mierocceital. p. Gute-' 
hard; 1745 Alfa şi 

1840 De la 
>840 
1940 

schimbări»; 
1948 Fata şi băieţii 

2M8 Actualităţi, 
sport; 2845 Dr. 
(*- cp. 42); 2*45 

ltei fci -  v j (doi 4e 
şt); 2245 Fotbal. Pa
ris St. Germain — 
F.C. Barcelona (d);

T V P 2
740 t e  

945 O re de

MkB Cadeidsamp 
1140 O 
« :  1*40

>: 1340 Mag. per- 
«; 13,43 9fe- 

CFl: M40 
muzicalei 1540 

De Itagou Pi tina; «40 
Lupta pentru drepturi 
in statele sudiste; 
1640 Da.; 16,38 Şl bo
gaţii plâng (s); 1740
Mini-cce; 17,40 Aur 
şi noroi (o); 18,30 
siune In lim ba 
ghiară; 19,45 Fotbal. 
IFK Goteborg — Btt- 
yem  Muncben; 2240 
Santa Barbara p)i

940 Desene animate 
(r); 940 Film serial: 
„FJ1.I," (r); 104# Film 
serml:„ CHIPS" (r); 
1140 Film artistic: 
„Bătălia de la Hampton 
Roads" (r); 1240 Vi- 
deotext; 18,00 Desene 
animate: „Hatman";
1840 Film documentar: 
„Jocul cifrelor"; 19,00 
Raff show (emisiune 
de Mihaela Cutus şi 
Bogdan Teodorescu); 
20,00 Film serial; „Tră- 
ieşte-ţi visul" — ep. 
14; 21,00 Telejurnal (e- 
misiunea de ştiri a te
leviziunii Tele 7 obc 
din 14. 03. 1995); 21,30 
Film serial: „Vecinii" 
— ep. 14; 2240 Tara 
nimănui; 2240 Chesti
unea zilei (emisiune 
de Coruri Nistorescu); 
2340 Cartea de citire; 
2345 Staruri

TV D.EVÂ

9.00 Teletext; 10,00 
Observator — Antena 1; 
11,00 Film artistic» 
„Muntele"; 13,00 Tele- 
text; 17,00 Observator 
— Antena 1; 18,00 Fo- 
cus. Ştiri din actuali
tatea locală; 1845 Stu
dio deschis. „P.L. *93; 
ba calul alb, ba calul 
sur...", o emisiune de 
Alin Bena; 1945 Film 
artistic „Tunuri pentru 
Cordoba"; 20,45 World- 
net. Oraşe cnlîfomiene.



„Hui» României
•  Două meciuri de mare atracţie: 

Rapid — Steaua şi Dinamo — Uni
versitatea Craiova.

O La Deva, U.T.A. — Metalur
gistul Cugir.

Azi, începând de la ora 14,30, pe sta
dioanele din Deva, Bucureşti, Alba Iulia, 
Mediaş, Piteşti, Moreni şi Braşov, se vor 
desfăşura meciurile din cadrul optimi
lor de finala ale „Cupei României" la 
iotbăi. Rareori până acum tragerea la 
sorţi ce a avut loc la F.R.F. s-a făcut în 
mod corect, cinstit şi ca urmare sorţii 
au decis să se dispute două meciuri de 
mare atracţie, ce puteau fi tot aşa de 
bine semifinalele cupei sau oricare din
tre Jocuri finala: Rapid — Steaua şi 
DRiamo — Univ. Craiova.

După mulţi ani, spectatorii deveni şi 
chiar din împrejurimi au prilejul să 
vadă un meci de Cupă a României, în
tre UTA şi Metalurgistul Cugir, care se 
desfăşoară pe stadionul „Cetate" şi în
cepe (ca şi celelalte partide), la ora 14,30 
şl va fi arbitrat de brigada: I. Danci» 
(Petroşani) — FI Marcu (Oradea) şi 
C. Coreean (Reşiţa). Rezervă de arbi
tru: M. Savaniu (Satu Mare). Qa orice 
meci de cupă, se poate încheia cu orice 
rezultat. UTA are prima şansă, fiind 
mal* mai experimentată, dar care este 
preocupată, In primul rând, de evita- 
rfea retrogradării din Divizia Naţională. 
Nici metaîurgiştii din cugir nu sunt 
H I  de neglijat, ei reuşind performan-

S de a elimina din competiţie chiar pe 
ţinătoarea Cupei din anul trecut, Glo
ria Bistriţa. Deci, un meci de Văzut.

D IV IZ IA  B, seria a HS-a

De curând, Sala sporturilor din Deva, 
a găzduit turneul de handbal feminin, 
Mdihorialui „Eugen Bartha", la care au 
participat Arpetmim Piteşti, Ortega BTT 
Tg. Jiu, CSM Paloma Sibiu şi Remln 
Deva. întrucât AEM Timişoara şi „U“ 
CFR Craiova ntt au putut lua parte, jo
curile dintre echipele de mai slin s-au

Handbalul din nou 
în actualitate

disputat tur-retur, Remin Deva dasân- 
du-se pe primul loc cu 16 puncte, ur
mată în ordi&e de Arpechim Piteşti, 
CSM Sibiu şi Ortega BTT Tg, Jiu.

Peste puţin timp. handbalul feminin 
îşi reintrăm In droturi: tn ziua de 25 
martie se reia returul Campionatului 
!94—’95, primul joc al Reminului dis- 
putându-se la Deva, cu Satu Mare. Dar 
există şi un dacă ? Remin Deva se află 
(iar) Intr-o situaţie precară financiară: 
lipsesc banii pentru" vize de participare 
în campionat şi pentru deplasări, 2—3 
sportive nu şi-au încasat salariile. Poate 
se vor găsi din nou sponsori ce iubesc 

' handbalul, să dea un sprijin pentru ca 
Remin să reia campionatul.

Vasile Ciulă - .veteranul"

Vasile Ciulă, actualul antrenor-jiică- 
tor al formaţiei Minerul Bărbăteni din 
Divizia C, faza judeţeană, este unul 
dintre cunoscuţii fotbalişti din Valea
Jiului, jucând fotbal mulţi ani la Min.

Lupeni, in Divizia B, dar şi la alte e- 
chlpe.

La cei peste 36 de ani ai săi Vasile 
joacă cu aceeaşi dăruire'şi dezinvoltu
ră ce au mai tinerii săi coechipieri de 
la Bărbăteni. A venit la Bărbăteni ca 
jucător şi a pus serios umărul la for
marea unei echipe omogene, competiti
ve, ajungând până la urmă şi antreno
rul echipei. In campionatul trecut for
maţia minerilor din Bărbăteni s-a clasat 
pe un meritat loc 7, cea mai bună per
formanţă a Minerului în Divizia C. Şi 
in actualul campionat se află tot pe a- 
cest lăc ! Veteran al echipei, Vasile Ciu
lă este şi acum „stâlpul* apărării, li- 
beroul care aduce■ siguranţă şi calm in 
rândurile coechiperilor, de multe ori 
salvând echipa de la înfrângeri. „Şi în 
dcest an vom încheia campionatul pe 
dn loc onorant — ne spunea V. Ciulă. 
Este convingerea întregii echipe şi a 
conducerii clubului".

Cu puţin timp în urmă ia Ploieşti s-a 
desfăşurat Concursul Republican de a- 
eromodele — zbor liber — la categoriile 
F I A  seniori şi F 1 H juniori, compe
tiţia tund prima etapă a „Cupei Româ
niei" la, aeromodele din acest an.

Din judeţul nostru a participat A.S.A. 
Aurul Brad, condusă şi antrenată de 
Adrian Macsim, lotul cuprinzând opt 
sportivi. Rezultatele obţinute onorează 
activitatea acestei secţii şi sportul teh-

ÎN PRIMA ETAPA A 
„CUPEI ROMÂNIEI-

Aeromodeliştii din 
Brad din nou la

nico-aplicativ din judeţ: la juniori echi
pa a cucerit locul I devansând echipa 
gâzdâ CSU Ploieşti şi Petrochimistul 
Piteşti, la individual Ciprian Mureşah 
şi Cristian Mihăiesc au ocupat locul II, 
respectiv III, iar la individual seniorii 
brădeni au obţinut locul III, fiind Între
cuţi la diferenţă minimă de CSU Plo
ieşti şi Tehnofrig Cluj-Napoca.

Următoarea etapă a Cupei României 
va fi la Deva, la „Memorialul Aurel 
Vlaicu", în perioada 16—18 iunie 1995.

In perioada 3—6 aprilie a.c. va avea 
loc ia Satu Mare un concurs Republi
can de aeromodele — elevi, până în 
clasa a 10-a. Din judeţul nostru a fost 
invitat echipajul Clubului Copiilor şi 
Elevilor din Brad, care şi-a câştigat 
dreptul de participare, clasând u-se în 
primele 8 formaţii valorice din ţară. 
Echipajul va fi format din elevii Cristian 
Mihăiesc, Cătălin Mihăiesc, Lavinia As- 
traţine, Vasile Gheorghe, Florian Rus, 
Alina Antonoaie. Botul de copii va fi 
însoţit de cunoscutul antrenor Adrian 
Macsim. .. .V , . ....

Pagină realizată de SABIN CERBU

Petrolul Ţideni — Metalul Bocşa 3—0; ARQ { 
CUnpulung — UM Timişoara 4—0; Minerul Motru ţ 
«*■ mo. Mătăsuri 4—2; Metalurgistul Sadu — Con- ţ  
•««clorul Craiova 1—0; Minerul Berbeşti — Unirea / 

mrlrn 3—0; petrolul Stoina — Mine-RAL Rovinari 1 
0— FC Drofoeta — Arsenal Reşiţa 4--2; Sportul 
Dr. Ott — Vulturii Lugoj t—2; Vega Deva — Pe- 
trrlnil Videle 4—0; Minerul Anina — Electronistul 
6, de Alga» 3—0.

GlASU8ii8»TUii
1. Minerul V, Metru 21 14 1 «
2. ABDICI, Muscel 2113 2 6

tC Mta^îuî Mattsart 21 U » 9
Probata Tr. Severi* t t  i l  2 •

- ». Unirea Alexandria 21 S9 2 •4 «Unerul Anim 21 10 1 10
% Mtetaiurgistul Sado 88 U  I »

t*. Petrolul Tic le ni 21 l t  1 10
li. MINE-BAL Rovinari 21 > 4 2

Petrolul Videle 11 M « U

50—27
42—17

37-01
27—28
30—25

; ' o ,  Metalul ,Bocşa 
*C Elec. C. Argeş

21
a

93  9 
9 2 10

a —39 
41—34

m  Vaga Deva a 9 2 10 35—88f-; 28. Minerul Berbeşti 21 9 t  12 30—43
r IV. MM Timişoara a 8 1 22 28—39

28. Constr. Craiova 21 7 2 12 30*JJ3t
88. Arsenal Reşiţa 21 6 3 12 27—47
89. Sp. M. Drâgăneşti 22 8 3 15 15—58

viitoare (duminică, 19 martie); 
Metalul Bocşa; UM Timişoara

43 
41
37 
37 
36 
35 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
29 
29 
28 
25 î 
23 f 
21 } 
12 ‘

Victoria C. i 
Petrolul ţ

30—3S 
20-25 
23—30

-a !
AS Paroşeni Vulcan — Faringtil Lonea 1—0; 

WJ». Podea — OUmpîa S. Mare 2—1; Minerul Săr- 
măşag — CPL Arad 1—0; Chimica Tlmăvenl — ta- 
minorul Zalău 2—0; Minaur Zlatna — Metalurg.-Cu
gir 3—0; OBHîpla Salon ta — Avintul Reghin 1—0; 
FC Arad — Motorul Arad 1—1; Oaşul Negreşti — 
Minerul Lupeni 2—1; Sticla Turda — Minerul Cav- 
nic 3—0; AJS. Sighet — Min. Uricani 1—9.

CLASAMENTUL
L
2.
4
4.

-‘Şs 
T. 
8. 
8.

10.
u . 
22. 
23.
14.
15.
16. 
*7. 
18.
19.
20.

Minaur
m  _
paringut Lmiea 
AS paroşeni V.* 
Chimica Timăveni

Minerul Mătasari — ARO Cimpulung; Con- i 
•*»* Minerul Motru: Unirea /

Aţmo 4
ttetoni
tr«:toiul U. Craiova — Minerul Motru; Unirea 
Alexandria — Metalurgistul Sadu; Mine-RAL — Min- 
Berbeşti; Arsenal Reşiţa — Petrolul Stoina; Vul
turii Lugoj — FC Drobeta; Petrolul Videle — S.M. 
Dr. Olt; Min. Anina — Vega Deva.

Olimpia S. Mare 
Metalurgistul Cugir 
Motorul IMA Arad 
Minerul Uricani 
FC Arad
West Petrom Pecica 
Laminorul Zalău 
Minerul Lupani 
Minerul Cavnic 
Oaşul Negreşti 
Minerul Sărmăşag*
Sticla A. Turda 
Avintul Reghin 
CPL Arad
•Echipe penalizate cu 4 puncte.

21 15 1 5 59—22 46
21 12 3 0 «3—19 39
21 12 2 7 48—28 38
î l  13 1 7 39—*26 36
21 11 3 7 38—30 36
21 11 2 8 30—27 35
a  u i  8 47—32 34
21 U 0 10 32—25 33
a  10 2 9 40—30 32
a  io i io 36—37 311
21 9 3 9 38—42 30
21 9 2 10 a —43 29
21 9 1 11 29—33 28
21 9 1 11 34—43 28
21 8 2 11 24—30 26
21 8 1 12 28—53 25
21 9 1 11 21—38 24 ,
21 72 12 ,29—41 23
21 5 2 14 22—48 17
21 5 1 15 22—41 16

Etapa viitoare (duminică, 19 martie): Min. Cav
nic — Pa ringul Lonea; Olimpia S. Mare — AS-Pa
roşeni; CPL Arad — W.P. Pecica; Laminorul "Zalău 
— Min. Sărmăşag; Metalurg. Cugir — Chimica Tir- 
năVeni; Avintul Reghin ■— Minaur Zlatna; Min. Uri
cani — Olimpia Salonta; Motorul Arad — A.S. Si
ghet; Min. Lupeni — FG Arad; Sticla Turda — Oaşul 
Negreşti., ţ. ţ

Rezultatele etapei nr. 18, din 12 martie: Min.
Llvezeni — Min. Bărbăteni 4—4; Min. Certej — CFR 

Simeria 5—0; Jiul Petrila — Construct. Hd. 1—3; Mm. 
, Gheţari — Victoria ’9# Călim 0-4; Haber Haţeg — 
Min. Telluc 2—1; Min. Aninoasa— Dacia Orăştie 
0—12; EGCL C ălăiiM in . Şt. Vulcan 1—3; Favior 
Orăştie — AS Aurul Brad 0—3.

*aU4SAa®BNTUL'
1

■2
3
4
5 
7

3 1 9  
8 0 2#
« 3 9  
7 0 11 
6 1 11
5 2
4 2 
2 1 
1 2

U
11
15
15

1. Min. Şt. Vulcan 88 16 2
2. Dacia Orăştie 18 16 T
3. Viol. ’90 Că'lan 18 16 0
4. Mia. gtofej 18 14 1
5. Min. Bărbăteni 18 11 3
6. A.S. Aurul Brad 18 11 2
f. Min. Llvezeni 18 8 3
8. Min. Gheţari 18
9. CFR Slmeria ~ 28

10. Mia. Telluc 28
11. Const Hunedoara 18
12. Min. Aninoasa 18
13. Favior Orăştie 18
14. Jiul Petrila 17
15. Haber Haţeg 18
16. EGCL Că lan 18
17. Metalul Crişcior 17

Etapa viitoare, nr. 19, din
Vulcan — Favior Orăştie — arbitri: Costea A., La
da D. şi Covaci — Simeria; AS Aurul Brad — Min. 
Livezeni — arb. Gergely Z., Mîndru şi Dănilă — 
Hunedoara; Min. Bărbăteni — Min. Certej — arb. 
Kelemen L-, Suciu şi Diniş — Deva şi Brad; Jiul Pe
trila — Metalul Crişcior — arb. Pîndărelu, David 
şi Melha — Orăştie; Min. Teliuc — Min. Ghelari — 
arb. Tîrşa D., Pintihe V. şl Pop C. — Hunedoara; 
Victoria Câlan — Min. Aninoasa — arh. Ambruş, 
Chifor şi Bogdan — Deva; Dacia Orăştie — EGCL 
Călan — arb. Cîrstea Ionel, Keksedy şi Kuszay — 
Petroşani; Const. Hunedoara — CFR Simeria — arb. 
Tismănaru, Gheorghe E. şi Dudaş — Petroşani.

(VASILE NEMEŞ, colaborator)

0 106— 11 
1 113— 15 

18 
24 
20 
22

42—53
32— 40 

54
33

24— 52
33— «1 
31— 55 
22— 50 
15—106 
24— 84

12 14 17— 86 
19 martie: Min.

50
49
48
43
36
3527 "1 ; 
25 
24 
21 < 
21 
19
h

5 
5 

Şt.



c o ţ i d i a n g i n d e p e n d e n t CUVÂNTUL L1BEK

REPERE
Fundaţia culturală „ I. C. Stoica

E xistă momente în 
viaţa unei localităţi, 
care, prin adânca 

trăire emoţională pe ca
re o provoacă, rămân pen
tru totdeauna în memoria 
comunităţii, martoră la a- 
semenea evenimente. Un 
astfel de prilej l-a oferit 
constituirea, la Dobra, a 
Fundaţiei culturale „I.G. 
Stoica". Desigur, o astfel 
de iniţiativă nu putea să 
apară pe un teren necul
tivat, ci în pământul în
cărcat de roadele unei tra
diţii social-culturale, ştiin
ţifice şi artistice bogate, 
în care biserica şi şcoala 
s-au dovedit puternici ca
talizatori de destine şi cre
dinţă strămoşească în Dum
nezeu, în bine şi cinste. 
Poate şi de aceea, la Do
bra,, ideea constituirii u- 
nei fundaţii culturale a ve
nit din partea Bisericii or
todoxe, a preotului paroh 
Dumitru" Popa. Strădania 
sa îl onorează pe păstorul 
de suflete, pe slujitorul 
altarului, aflat în deplină
tatea forţelor fizice, ani
mat de cele mai bune gân- 
durî.

La ora când avea loc 
constituirea Fundaţiei cul
turale „I.G. Stoica", sala 
măre a Căminului cultural 
din Dobra devenise ne- 
încăpă^oare. Se aflau de 
faţă poate mai bine de 
1000 de oameni, între care 
mulţi tineri, dovadă că ac
tul de cultură nu le era 
străin, , din contră, eră aş
teptat spre a fi trăit cu 
toată intensitatea. I-am re
văzut, de asemenea, pe oa-, 
menii în putere ai satelor 
dobrene, pe mai vârstnici, 
care nu o dată au urcat 
treptele scenei, spre a e-

Dirijorul actual al coru
lui d»n Dobra — profeso-.., 
rul Petru Chiseev.

volua în formaţii de du- 
başi, căluşeri, teatru fol
cloric, grupuri vocale, dar 
mai ales în atât de cunos
cuta formaţie corală sau 
„reuniunea de cântări", a- 
devărată instituţie de cul
tură, consolidată de-a lun
gul unui secol şi mai bi
ne de ex stanţă.

Manifestarea a fost des
chisă de * primarul comu
nei, dl Damian Tertici, ca
re amintea în cuvântul său 
frumoasele tradiţii cultu
rale dobrene, accentuând 
asupra faptului că, acum 
168 ani, aici s-a constituit 

■ Asociaţia culturală „Do- 
bieena”.

In continuare a vorbit 
mentorul Fundaţiei cultu- 

.rale „I.G. Stoica", preAtul 
paroh al Bisericii ortodo
xe, Dumitru Popa.

rie pentru o

1 „V-am invitat astăzi în 
acest edificiu de cultură 
spre a vă împărtăşi gân
durile şi năzuinţele noas
tre. Un grup de intelectuali 
— medici, profesori, ingi-. 
neri —, împreună cu mun
citori şi ţărani ai comu
nei, au pus tot efortul ma
terial şi spiritual pentru 
a înfiinţa o fundaţie cul
turală care şi-a propus con
servarea şi valorificarea 

tradiţiilor moştenite de pes
te veacuri. Al doilea scop 
al acestei fundaţii este a- 
cela de a reînvia activită
ţile unor formaţii artisti
ce care au funcţionat pâ
nă nu de mult. începutul 
activităţii culturale în co
muna noastră se pierde în. 
negura -vre murilor. Totuşi, 
putem air ir ti că cea din
tâi instituţie culturală lo
cală a fjst biserica, prin 
rolul său de îndrumător, 
dar mai ales prin activi
tatea slujitorilor săi : pro
topopii Nicolae D. Crainic, 

'Romul D. Crainic, Iosif Mo- 
rariu care şi-au adus con

tribuţia la răspândirea cul
turii în rândul credincioşi
lor.

Al doilea edificiu de cul
tură a fost şcoală. Despfe 
prima şcoală de la Dobra 
vorbeşte un decret semnat 
de Maria Tereza în 1775. 
Dar cea mai importantă 
şcoală de aici a fost cea 
confesională, înfiinţată de 
protopopul Nicolae D. 
Crainic în 1860. Alături de 
şcoală au existat Bibliote
ca Corporaţiei Grăniceri
lor, Reuniunea Meseriaşi
lor Români, Reunirea Fe
meilor Române, Organiza
ţia de Lectură, Organiza
ţia Tineretului Studios, 
Cercul Notarilor, Clubul 
Sportiv „Victoria", care, 
anul acesta, în vară, împli
neşte 75 de ani, precum 
şi Clubul Vânătorilor.

Cea mai bogată activita
te artistică a avut-o însă 
corul. Documentar se ştie 
că această - formaţie func
ţionează din 1887, fiind 
condusă de protopopul Io-

sif Morariu. Pasiunea pen
tru muzică a fost sădită 
îii sufletul protopopului de 
George Dima şi Ciprian 
Porumbescu, pe când era 
elev la Liceul „Andrei Şa- 
guna” din Braşov. Corul 
meseriaşilor şi plugarilor, 
cum se numea în acea vre
me, a interpretat cântece 
precum „Pe-al nostru 
steag", „Lăsaţi-mă să cânt", 
„Îngerul a strigat", Sfânta 
Liturghie__Q vreme, co
rul a cântat mai mult la 
Sfânta Biserică. Protopopul 
Iosif Morariu făcea, deo
potrivă, pregătiri cu colin
dătorii, cu dubaşii, cu că- 
luşerii şi taraful. La 1901, 
a venit Ia conducerea co
rului profesorul Toma Ro
şu, numit şi director al 
Şcolii confesionale din Do
bra, care avea să ţină ri
dicată bagheta timp de 20 
de ani...

In septembrie 1924 este 
numit învăţător la Şcoala 
Primară din Dobra dl Ioan

numeroase concerte... In 
anul 1937, Filiala Judeţea
nă a Astrei organizează la 
Deva .un concurs icte inter
pretare corală, unde corul 
dobrean cucereşte locui I 
la coruri mixte. In 1936, 
Reuniunea dobreană se a- 
filiază la Reuniunea Astra, 
iar în 1936 se fâc pregă
tiri pentru sărbătorirea 
semicentenarului corului. 
Aici au rămas cele mai 
frumoase amintiri ale 
dlui Stoica... Aici şi-a pre-, 
gătit cele de trebuinţă pen
tru odihnă veşnică..."

P reşedinte al Funda
ţiei culturale „I.G. 
Stoica" a fost ales, 

cum era. şi firesc, preotul 
Dumitru Popa, iar ca pre
şedinte de onoare — dl O- 
vidiu Munteanu, director 
general al Romtelecom Hu
nedoara — Deva, fiu al co
munei, susţinător fervent 
al acestei iniţiative de re
vigorare a vieţii spiritua
le a comunei Dobra,

"dobreană a vorbit apoi 
prof. Gligor Haşa, preşedin
tele Filialei judeţene a U- 
'niunii „Vatra Româneas
că*.

A urmat un spectacol

folcloric susţinut de an
samblul „Crinul" al Rom
telecom, principalul spon
sor. al manifestării (alături 
de care s-au aflat Credit- 
Bank şi Bankcoop -— n.n.).

Spectacol folcloric
Ansamblul folcloric „Cri

nul", deja cunoscut în ju
deţ şi nu numai, prin in
terpreţii săi, a prezentat 
un spectacol de ţinută. Me
ritul constituirii sale îl a- 
re, în primul rând, dl ing. 
Ovidiu Munteanu, director 
general al Romtelecom 
Hunedoara — Deva, care, 
dincolo de conducerea u- 
nei instituţii importante, cu 
atât de numeroase ramifi
caţii, are deschidere şi 
spre viaţa culturală, spon
sorizând un colectiv artis
tic care valorifică tocmai 
tradiţiile noastre folclori
ce.

: Cerul din Dobra—- păstrător merituos prin t>mp al flăcării de simţire ro
mânească. "'r:V. c:' : "' ri

Stoica, cel care avea să fie 
legat de Dobra şi de co
rul dobrean până la moar
te. Am socotit ca fundaţia 
noastră, nou înfiinţată, să-i 
poarte numele. Născut în 
Pupezeni (Tutova), Ioan 
Stoica Urmează Şcoala Nor
mală din Bîriad. * Apoi 
Şcoala de Ofiţeri de Re
zervă dm Craiova. Vreme 
de 11 ani îşi desfăşoară 
activitatea ca dirijor al 
corului dm Dobra. între 
tiinp, devine licenţiat în fi
lozofie şi litere, între anii 
1935—1939 funcţionează ca 
profesor la Arad şi Ora- 
viţa, iar în 1939 este nu
mit director al Şcolii Nor
male de Băieţi din Deva, 
până în 1947, când este e- 
purat din învăţământ. Iu
bind copiii, iubind ştiin
ţa, revine în învăţământ 
vreme de cinci ani. La li
ceul din Deva înfiinţează 
primul Cabinet de psiholo
gie şi orientare şcolară. In 
1958, dl Stoica este numit 
director al Căminului cul
tural din Dobra, punând 
piatra de temelie a aces
tui edificiu. Sub bagheta 
sa, corul dobrean a dat

Cuvinte frumoase a a- 
dresat, cu prilejul impor
tantului eveniment, dl 
Ioari Sicoe, consilier şef al 
Inspectoratului Judeţean 
peritrU Cultură, reprezen
tant al Ministerului Cul
turii. Vorbitorul a eviden
ţiat trecutul istoric al a- 
cestor meleaguri, aici exis
tând dovezi de trăire' în
că din comuna primitivă, 
importante dovezi materia
le ale istoriei naţionale şi, 
mai apoi, o viaţă spiritua
lă extrem de bogată, mar
cată de existenţa unor for
maţii artistice puternice, 
care valorifică bogatele 
tradiţii locale. Intre aces
tea —• corul din, Dobra, 
dubaşii din Stănceşti, Pane, 
Ohaba, Răduleşti, Lăpuşnic, 
Roşcani, Mihăieşti, teatrul 
nescris din Pane. Şi o al
tă remarcă: formaţia co
rală a inclus în reperto
riu piese muzicale ale u- 
nui mare compozitor hu- 
nedorean — Ioan Muntea
nu, din Deva. Dirijorul co
rului este prof. Petru Chi
seev, om dăruit comunei, 
vieţii muzicale hunedorene, 
un adevărat profesor-apos- 
tol.

Despre viaţa spirituală

In spectacol au evoluat 
orchestra de muzică popu
lară, pregătită de Ionel 
Goza, OvidiU Miheţ şi O- 
vidiu Demea. Suitele sale 
‘au reunit cunoscute melo
dii populare hunedorene. 
In acompaniamentul or

chestrei au evoluat soliştii 
Ileana Rus, de la Oficiul 
Orăştie al Romtelecom, câş
tigătoarea unor importante 
premii în concursuri desti
nate tinerilor interpreţi, Li- 
dia' Benea, Mircea Blada. 
Elena Evsei este deja o 
solistă consacrată, cu nu
meroase înregistrări la ra
dio şi televiziune, pe disc, 
câştigătoarea mult râvnitu
lui Trofeu „Floarea din 
grădină". Vocea sa de doi- 
niţoare impresionează de 
fiecare dată. I s-a alăturat 
Ana Banciu, cu un registru 
muzical legat şi un reper
toriu de greutate.

Publicul dobrean şi In
vitaţii comunei au avut po
sibilitatea să-l .vadă pe 
propria scenă pe atât de 
cunoscutul solist vocal şi 
instrumentist de mtizică 
populară Drăgan Muntean. 
De curând, apreciatul in
terpret s-a întors dîntr-un 
lung turneu efectuat în 
Australia. Vocea şi reper
toriul îl situează pe Dră
gan Muntean printre ste
lele actuale ale muzicii 
populare româneşti. EU a 
încântat publicul, prmtr-un 
recital de excepţie, -oferit’ 
cu toată generozitatea:

Momente de rezistenţă a- 
le evoluţiei ansamblului 
folcloria „Crinul" le-au con
stituit suitele de ■ dansuri 
de pe Valea Mureşului, din 
Zarand, Bihor, Banat... For
maţia este pregătită, . IA 
momentul de faţă, de co
regraful Gheorghe Muntea
nu. Suntem siguri că an
samblul alcătuit din inter
preţi vaiaroşi- va cunoaşte 
în perioada următoare o 
certă afirmare artistic^'de
venind unul dintre 1 cele 
mai bune din ţară. Aceas
ta, bineînţeles, şi prin 
grijt Romteler’om I

Cândva, teatrul folclo ric din Pane (Dobra) pre
zenta aplaudate spectacole-

■Pagină realizată de
DUMITRU GHEONEA, MlNEL BODEA
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noastră de
— Stimate dle prim-pro- 

curor, cum aţi încheiat 
activitatea in 1364 ?

— O spun cu părere de 
rău: cu o creştere a numă
rului de dosare de peste 
10 la sută faţă. de anul 
precedent. Am trimis, prin 
rechizitoriu, în judecată, 
609 inculpaţi, faţă de 426 
în 1993. Au fost arestaţi 
preventiv 154 de indivizi.

— Care sunt cete’ mai 
frecvente infracţiuni ?

— Cele. în dauna avutu
lui public, avutului privat,

• la legea circulaţiei, furturi 
din păduri, spargeri de lo
cuinţe, tâlhării, furturi cu 
violenţă etc. Numai în ul
tima vreme au fost trimi

se în judecată, în stare de 
arest, 23 de persoane pen
tru asemenea abateri.

— Aveţi cazuri deosebite 
săvârşite mai de curând ?

—- Avem. într-o noapte,

tru hoţi, dar cercetările 
continuă pentru că „lap- 
ţul“ este mult mai lung.

— Stimate dle prim-pro- 
curor, ziarul nostru a mai 
scris, chiar zilele trecute,

Convorbire cu dl TIBERIU HOKIA HÂRŞAN, 
prim-procuror Ia Parchetul de pe lângă Judecă
toria Hunedoara. /

de la Secţia Aglomeratorui despre furturile din corn
ii, din combinat, s-au fu
rat cilindri în valoare de 
peste 34 milioane de lei. 
Se fură din combinat ca 
în codru. Am arestat pa

binat. Dar se vede că fe
nomenul continuă. Cum se 
explică, totuşi ?

— Simplu î~ pază slabă. 
Noi ne-am ' stabilit să ve

dem cât mai la concret 
cine conduce sistemul de 
pază, cine sunt paznicii. 
Pentru că avem câteva în
doieli, să» nu le zic certi
tudini.

— Cu lucrătorii presti
gioasei instituţii pe care 
o conduceţi, ce gânduri vă 
frământă ?

— Să facem " tot ce ne 
stă în putinţă pentru res
pectarea legii, stabilirea 
adevărului în fiecare caz» 
Adică fiecare să-şi primeas
că răsplata cuvenită după 
fapta săvârşită. Dreptatea 
să triumfe...

Gh. I. NEGREA
'■■AW.’.VAV

Noutăti in domeniul
Potrivit Normelor Meto

dologice ale Ministerului 
Finanţelor nr. 160108/1995, 
privind întocmirea, veri
ficarea şi centralizarea bi
lanţurilor contabile pe a- 
nul 1994, Direcţia genera
lă a finanţelor publice şi 
controlului financiar de 
stat Hunedoara-Deva sta
bileşte următoarea eşalona
re a depunerii bilanţuri
lor do către agenţii eco
nomici şi societăţile co-, 
mereiate'cu capital privat, 
exclusiv cele eare au o- 
bligâtivitatea certificării 
bilanţurilor contabile de 
cenzori sau experţi conta
bili, astfel:
V — 13. 03. — 19. 03. 1995

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 

HUNEDOARA — DEVA

— Zona Brad, Ilia, Simeria 
şi Orăştie;

— 20. 03. — 26. 03. 1995 
—Zona Hunedoara, Călan 
şi Haţeg;

— 27. 03. — 02.. 04. 1995
— Zona Devâ;

— 03. 04. — 09. 04. 1995
— Zona Valea Jiului;

— 10. 04, -- 16. 04. 1995
— Societăţile comerciale 
cu capital de stat şi mixt, 
regiile" autonome şi socie-

tal privat care au obliga
ţia '.certificării bilanţurilor 
contabile de cenzori sau 
experţi contabili din tot 
judeţlţl. ' . '

•Conform prevederilor art.
' 16, lit. „g“ din Legea nr. 

87/1994, pentru combaterea 
evaziunii fiscale, nedepune- 

•. rea bilanţului contabil la 
termenele prevăzute . de . 
normele metodologice con
stituie contravenţie ş i. se . 
sancţionează cu amendă

contravenţională de la 
600 000 lei la 2 000 000 lei, 
iar în caz de infracţiune 
se aplică şi celelalte sanc
ţiuni prevăzute de legea 
susmenţionată. , \

Amenzile respective se 
aplică corespunzător- ' şi 
pentru nedepunerea de că
tre agenţii economici care 
nu au desfăşurat activita
te de la data înfiinţării şi 
până la pl. 12. 1994 â de
claraţiilor ' prevăzute de 
norma din care să rezul
te toate datele de identi
ficare a societăţii. (166)

Director general adj., 
ec. VIOREL SIMA 

t Şef serviciu 'bilanţ, 
ec. EMIL LUNGU Vtăţile comerciale cu câpi-

v w y w ^ v M w w v w w w v w v w w rt'rrtv y v w w w v v w  «vw v w rtV A *^ jriW » 'v v i‘A v rr /y v iivv^v yvvvvv vvvv% vv,

17 ani - 17 lovituri d e  cuţit...
•  La 17 ani — total dezorientat în viaţă •  Jocurile 

mecanice şi furturile •  „Legiunea străină", rod al ima
ginaţiei • 'Prietena mamei şi bijuteriile din aur •  17 lo
vituri de cuţit ziua în amiaza mare! • Peregrinări la 
Timişoara şi Bucureşti •  Tardivă trezire la realitate: 
omor deosebit de grav.

■■■_■ , începutul
...' .̂<7-: -j -ş-i'-'-.'.t ~ lV ţ:-
; Pe- cât de. tragică, tot pe 
atât de .adevărată este. tâ-' 
năra biografie a lui Ci- 
prian. Romeo Fleancu din 
Brad. Fără a arăta cu de
getul spre cineva, trebuie 
să; spunem câteva lucruri 
introductive. "

Ciprian împlineşte 17' 
an&'lh această lună. Pă
rinţii lui s-au despărţit de 
mai mulţi an;. Cu şcoala şi 
domiciliul a oscilat între 
mamă şi tată. Deci, între 
Brad şi Salca, judeţul Olt. 
Cât timp stă la tată înce
pe o şcoală-auto. Abando
nează. Se transferă la Li
ceul Aiito Deva. Abando
nează. Localurile publice 
devin ceva familiar. Mai 
ales jocurile mecanice. Pen
tru aşa ceva trebuie bani. 
De unde ? Mama, vânză
toare, nu-i poate asigura 
aceste mijloace financiare. 
Ei bine, din acest moment 
începe un nou moment în 
viaţa lui Ciprian. Se apu

că de furat. De la rude şi 
cunoştinţe din Brad. . La 
Rişciiliţa, orice vizită la 
bunici se termină cu lip
suri enigmatice : bani, ţui
că, alte bunuri. Ajungem 
şi în toamna-lui ’94. Unul 
din vecini constata că. îi

ţia îi aleargă însă spre tot 
felul de lucruri; s^rc strai-, 
nătate. Prin presa găseşte 
câte ceva şi- despre „Le
giunea străină". Se fixea
ză asupra ei şi începe să 
scrie. Este intrigat că nu 
primeşte răspuns. Totuşi, 
cu gândul -la centrul de re
crutare, începe să-şi pre
gătească paşaportul. Mama 
şi bunicii îi dau de câte
va ori bani, deşi nu-i îm
părtăşeau gândurile. Ori
cum, banii se topeau în

lipsesc din casă 60 00.0 de 
lei. Când aude însă că prin 
zohă s-a perindat şi Gi- 
prian, este sigur că banii 
sunt în buzunarul tânăru
lui. Poliţia confirmă acest 
lucru şi recuperează o par
te din sumă. ' .'/i ţ ri a

'„Legiunea străină“
Urmează o nouă etapă în 

existenţa lui Romeo. Prac
tic, el nu are nici o acti
vitate de unde să câştige 
cinstit ceva bani, Imagina

primul bar ce îi ieşea în 
cale. Intr-o asemenea con
junctură, în mintea tână
rului se ivesc alte idei. În
tâi de toate, că are nea
părat nevoie de bani. Iar 
pentru a dovedi că este 
bun şi pentru „Legiunea 
străină" s-a gândit că es
te necesară violenţa. Chiar 
ceva ieşit din comun I

Prietena mamei îşi 
etalează b iju te riile  
Până la urmă, pentru

a-şi pune planul în apli
care, a hotărât că cea mai 
potrivită- persoană este o 
prietenă a maniei sale. 
Membrii . familiei sale e- 
rau plecaţi în Grecia. De 
acolo primea pachete, va
lută, cadouri. Mai mult, a- 
re bijuterii din aur pe ca
re le etalează cu orice pri
lej. . Le poartă la vedere, 
chiar dacă merge să cum
pere pâine.

Ajungem şi in acea zi 
fatală. Suntem într-o vi- 
nere de februarie. Ciprian 
Romeo Fleancu se pregă
teşte de plecare. Mamei sa
le îi dă de înţeles că mer
ge la tatăl său, în judeţul 
Olt. Face Insă cu totul alt
ceva. Se înarmează cu un 
cuţit de dimensiuni rriari 
şi porneşte spre casa fe
meii. Suntem în jurul a- 
miezii, când pe străzi este 
suficientă acalmie pentru 
a nu fi remarcat. Mai a- 
les că prietena mamei lu
crează într-o zonă mai pu
ţin circulată. Şi uite aşa 
ajungem la...

(Va urma)

VALENTIN neagu,
TIBERIU MEDEANU, 

procuror

Foarte multe şi variate 
sunt aspectele pe care ni 
le sesizează, personal sau 
prin' scrisori, numeroşi oa
meni nemulţumiţi de mo

dul cum se interpretează sau 
se aplică prevederile Legii 
18/1991. Din acest adevă
rat labirint cu multe’ cap
cane, anii, mai abili, reu
şesc să se descurce, iar al
ţii, deşi au dovezi şi do
cumente legale, rămân cu 
dreptatea în vorbe şi... doar 

~îu promisiuni. Există şi si
tuaţia de-a dreptul inima
ginabilă, când, deşi se dau 
sentinţe de către justiţie, 
acestea nu sunt aplicate 
sau, pur şi simplu, sau 
când nu se mai poaţe în
ţelege om cu om, chiar* şi 
fraţi sau neamuri între e- 
le, în joc aflându-se dis
puta pentru câţiva mp de 
pământ. • ... - .

Un caz cu totul aparte 
ne este adus la cunoştin.- 
ţă de către fafnilia dlui 
iosif Trif, din sătul Glo-

■Mi,

despăgubească în vreun fel 
Evident, în acest caz nu
mai prin instanţă se poate 
soluţiona problema respec
tivă. i; , vi"\

De peste trei ani nu mai 
are linişte cu pământul nici 
dl Romulus Neiconi, din 
Haţeg, care dovedeşte cu 
acte că a cumpărat 0,60 
ha, pe care însă dna Ani- 
’ţa Neiconi nu le recunoaş
te. Adresându-se Judecă
toriei din Hunedoara, prin 
sentinţa civilă nr. 1611/ 
1991 i se dă reclamantei 
câştig 'de cauză, iar prin 
Decizia nr. 763/1992 Tri
bunalul judeţean îi dă câş
tig de cauză dlui N.ÎL, In 
prezent acţiunea revenind 
din nou pe rol in instanţă. 
Atunci petentul se întrea
bă : oare ce concluzie se 
mai poate trage de aici % 

Pentru dna IleanariRk*-! 
rincaş, din Ghplari, st*. ; 
Transilvaniei, nr; 103, fa
cem precizarea că pămân
tul se restituie celui care

potiva, comurta Riu de 
Mori, care s-a stabilit în 
localitatea amintită de pes
te 30.de ani, unde cei doi 
soţi au umplut golul de 
cadre didactice. Aici şi-au 
construit casă şi şi-au în
temeiat gospodărie la ţară, 
cu toate cele necesare pen
tru a-şi asigura un trai 
decent. Marile necazuri au 
apărut de când a venit fos
tul proprietar să-şi reven
dice pământul,' în discuţie - 
găsindu-se o suprafaţă" ele 
circa 400 mp. Soluţii ar e- 
xista pentru rezolvarea ca
zului, fie compensându-i 
suprafaţa respectivă cu 
alt teren, fie ca proprie
tarul să vândă, la sume 
rezonabile, pământul aflat 
în discuţie. Comisia loca
lă de aplicare a Legii 18/ 
1991 ezităm să ia decizie, 
iar Prefectura nu prea in
tervine, dând răspunsuri e- 
vazive.. Desigur că, dacă se 
găseşte înţelegere, situaţia 
nu este fără ieşire, însă 
trebuie luată o hotărâre 
clară la nivelul comisiei 
locale.

Necazul dlui Ioan Feher, 
din saţul Tuştea, comuna 
Unirea, este de o altă nu
anţă. Nu îl detaliem, spu
nând doar că, deşi a plan
tat mai mulţi pomi în gră
dină, a venit fostul pro
prietar şi i-a luat terenul 
respectiv, fără â-i da nici 
un fei de despăgubire. Cu 
toate că a avut şi o co
municare în scris de la 
Prefectură, prin care i se 
spunea că arc dreptul la 
plată în compensaţie pen
tru producţia de fructe, 
proprietarul refuză să-l

a făcut cerere în anul 1991, 
pe baza pământului intro
dus în CAP şi a registrului 
agricol, să fie pus in po
sesiei In cazul în care! &- 
par neînţelegeri referitoare 
la moştenire, acestea... se 
pot-soluţiona prin justiţie,

Ţot de patru ani a înce
put calvarul cu păiriâftttl] 
şi pentru domnii Ioan- Po
pa, dbr Veţel, nr. 28®£'şî 
Ioan Roncea, din. sătul 
Zdrapţi. La. Veţel, fostul 

. primar a făcut punere în 
posesie provizorie, eu pă
mântul pentru care TP. 
prezintă documente legale 
de proprietate, iar acum 
nimeni nu mai doreşte să 
facă lumină şi să clarifice 
lucrurile. Intr-o situaţie Si
milară se găseşte şi di .I.R, 
toate intervenţiile făcute 
pe plan local, la Prefectu
ră şi la Parlament, chiar, 
rămânând fără ecou. Deşi 
â plătit şi plăteşte impo
zit pe cele 2# de ari afla
te în litigiu, au venit alţi 
proprietari p? acest teren, 
deşi nu posedă documente 
legale pentru drept de 
proprietate.' Tocmai dato
rită încurcăturilor ce e- 
xistă nu s-au dat nici ti-, 
tlurile de proprietate.

Speranţa şi nădejdea oa
menilor este aceea că, din
colo de suferinţele ce le 
au acum, pentru că Legea 
18 conţine unele scăpări, 
iar comisiile locale nu simt 
totdeauna corecte în apli
carea si, va veni şi vremea 
când lucrurile se vor aşeza 
la locui lor şi. poate, li se 
va face -i w. •'■•optate.

N lw U t, llRCOB
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Prirrăvara - anotiffpul primenirii

Generozităţi naturii- 
respectul cuvenit

Sâmbătă, zi cu soare, am 
tăcut o plimbare prin cen- 
t r ă  Devei. Trotuare cu
tate, zone Verzi bine în
treţinute, coşuri pentru res
turi amplasate peste tot 
— semn că gospodarii sunt 
fa pas ca primăvara, că 
tei plâtiţl să măture, să 
îngrijească florile şi plan
ta ţie  din spaţiile verzi şi 
mobilierul urban Îşi fac 
datoria. Păcat că linii con- 
fatndă jardinierele cu scru
mierele, fac cărări peste 
seaeâe verzi, calcă iarba, 
Iac acte de vandalism (a- 
Mit trecut au fost rupţi 
în d e  mulţi pomişori ti- 
nerij.

In parc — surpriză piă- 
«Ută. Peste tot era proas- 
păt greblat, gardUl viu tă
iat Şi completat, arbori şi 
Arbuşti recent plantaţi, a- 
itile măturate. Jocurile e- 
rau funcţionale, spre bu

curia numeroşilor copii pre
zenţi. Primenirea genera
lă a parcului, inclusiv gar
dul metalic vopsit într-o 
nuanţă primăvăratică, do
vedesc implicarea, prezen
ţa bunului gospodar. „Ce 
frumos ar fi sâ cânte In 
parc iar fanfara" — spu- 

. nea un trecătorî-
flţcăm... pe Cetate. Dea- 

,  Iul Cetăţii, prin flora şi 
faună sa, este monument 
al naturii. De aceea ar tre
bui să aibă un statut anu
me, atât pentru cei care 
au responsabilităţi în con
servarea naturii, cât şi 
pentru cei care se bucură 
de frumuseţile şi bineface
rile ei — turiştii. Cu atât 
mai mult acum, când anul 
1995 este declarat al con
servării nituri*,--- şi in
trăm în „Luna pădurii".

Frumuseţea covoarelor 
florale, ciripitul păsărilor, 
jocul zglobiu al veveri- 
ţetor, aerul curat — toate 
acestea au făcut să nu sim- 

, fim oboseala urcuşului. Ex
ceptând un copac răsturnat 
de furtună, resturile altu
ia, tăiat nu se ştie de ce, 
« bancă din care au „su- 

' pr*vieţii it" doar suporţii, 
câteva „urme' ale trecerii 

' unor Vizitatori nedvilizaţi.

vizibilă In interiorul zidu
rilor — alte aspecte în 
contrast cu frumuseţea na
turii n-am întâlnit. Este 
drept că primăvara abia 
a detaliat şi că vizitatorii 
n-au început să asalteze 
dealul Cetăţii. Noi am în
tâlnit doar câţiva adoles
cenţi. Ce se va Întâmpla 
însă când numărul turiş
tilor va spori ? Probabil 
vor avea de suferit băn- 
cile, care acum sunt re
parate, iar paznicul care 
asigură curăţenia nu va 
mai răzbi să adune restu
rile.

De Ia cota 371 m altitu
dine faţă de nivelul mă
rii, poţi admira panorama 
oraşului, şl Lunca Mureşu
lui. Priveliştea este îneân-1 
tăţoare. Efortul care-ţi per
mite să. priveşti oraşul de 
la înălţime este pe deplin 
răsplătit de starea de bi
ne fizică şi psihică pe ca
re ţi-o dă o plimbare in 
natură. Regretabil este că 
unii nu se mulţumesc doar 
cu atât. Să ne amintim ce, 
se întâmplă în fiecare an, 
când liliacul e-nflorit, cu 
câtă sălbăticie este rupt 
pentru a fi pus în vaze, 
saU poate chiar vândut pe 
piaţă. Pentru că foarte pu
ţini dintre noi răsplătesc 
dărnicia naturii cu respec
tul cuvenit.

Prin tradiţie, poporul 
nostru este foarte legat de 
natură. De aceea este a- 
larmantă tendinţa ce se 
manifestă astăzi — aceea 

■ de a exploata iraţional tot 
ceea ce înseamnă natură, 
cât şi nesocotirea efortu-, 
rilor semenilor de a ,o în
griji, de -a crea în oraşe 
adevărate oaze de flori şi 
verdeaţă. Se spune că dra
goste cu forţa nu se poa
te. Dar respect impus prin 
lege este posibil. Aşteptăm 
măsuri drastice pentru cei 
care distrug flori şi arbuşti. 
O, atitudine hotărâtă din 
partea ecologiştilor, a or
ganismele* abilitate să pro
tejeze mediul.

VIORICA ROMAN, 
EStTKUA ŞINA
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fafa bdwl Decebal, colţ 
«U Strada M. Kogăltii cea n u, 
fata Deva, este situat blo
cul ier. 14. Bloc frumos, a- 
<Acvârâtă mândrie pentru 
ţMMfafaetâctt care l-au |- 
Mâlţat, pentru noi, devenii. 
Ari» Un aspect atrăgător, 
Impunător, cum li stă bi
ne unei clădiri din cen
trul municipiului.

fbi v-aîn spus o noutate. 
Asupra altor treburi vrem 
să vă reţinem atenţia. Da
dă liniştea şi buna convie
ţuire nu ne sunt deranja
te de zgomotul traficului 
auto intens, al trecătorilor, 
chiar şi la ore matinale, 
Suntem tracasaţi de hoţi. 
Aşa cum aţi citit: de hoţi. 
Concret. în ultima vreme 
hoţii au încercat îrtcuie- 
torilc la 7 apartamente. 
Prin intervenţiile unor lo
catari, faptele lor nesăbui
te nu s-au împlinit. Drept 
replică, la puţină vreme, 
au furat caloriferul com
pus din 30 de elemenţi, din 
holul unei scări. în lupa

ianuarie ac., au furat o 
uşă de la intrarea în bloc, 
plantele ornamentale şi 
tablourile de pe pereţi. |n 
luna februarie a.c., au spart 
camarile efo la subsolul 
blocului, au furat alimen
te, tot ce au găsit. Cum pe 
ultima cămară nd au reu
şit să a descuie, i-au dat 
foc. Fumul a pătruns pâ
nă la etajul VIII, alertând 
locatarii, *

Mai arătăm că ziua. Câ
te doi, trei, patru „adoles
cenţi" tuciurii vin cu cer
şitul. Sună la fiecare uşă. 
Dar, de fapt, este un „son
daj" în vederea atacului ce 
va urma. Locuitorilor De
vei le adresez rugămintea de 
a acţiona laolaltă pentru 
a-i stârpi pe hoţi. Lângă 
noi să fie zi şi noapte lu
crătorii de la Poliţie, gar
dienii publici, detectivii 
particulari. Altfel nu vom 
stârpi hoţii,.

C. AOANEI RAIIOVEANU, 
.j.____  Devp

(Urmare din pag. 1) "mia românească trece prin-
—  ̂ tr-o perioadă de tranziţie,
«i i. . i ; nm i.ri ir ".iw.iiii iţniiiiniii când se manifestă încă un

decalai Intre cerere $i o- 
lejul să reamintim, pe fertâ Ia .bunurile de larg
scurt, principalele drepturi consum, iar calitatea a-
ale consumatorului român, cestora nu se ridică, în 
aşa după cum sunt pre- toate cazurile, la nivelul e- 
Văzute în dispoziţiile le- xigenţelor impuse de stan-
gale In vigoare: dardele interne şi interna-

— libertatea consuma- ţionale.
torului de a lua decizii la Dintre instituţiile statu- 
achiziţiorwrea de produse lui. Oficiul pentru Protec- 
şi servicii, fără a i se .hă- ;jfa Consumatorilor este 
pune clauze care -ar pu- organul de Specialitate al
tea favoriza folosirea u- administraţiei publice cen-
apr practici abuzive, de traie in subordinea direc-
natură să-i influenţeze op- tă a Guvernului, care ac
ţiunea ; ■ţlonează pentru realizarea

— redactarea clară şi strategiei, politicii şi obiec-
precisă a Clauzelor con- tivelor guvernamentale în
tracfuale, inclusiv â celor domeniul protecţiei Vieţii,
referitoare la caracterlsti- sănătăţii şi securităţii con-
cile calitative şi condiţiile sumatorilor, precum şi in-
de garanţie, indicarea e- tereselor legitime ale a-
xactă a preţului şi tarifu- oestora.
lui, precum şi a condiţii- Ziua mondială a corişti
lor de credit şi a dobân- matorului oferă un bun prî- 
zilor; lej pentru a trece în re-

— dreptul consumatoru- vistă atât împlinirile, cât
lui de a fi despăgubit pen- şi nerealizările din activi-
tru daunele provocate de tatea Oficiului pentru Pro-
produsele sau serviciile ca- tecţia Consumatorilor, pre-
re nu corespund clauzelor cum şi ale celorlalte orga-
contractuale, precum şl e- nisme cu atribuţii în do-
xonerarea de la plată a meniul protecţiei consuma-

consumatorului în învăţă- rii, nivelul redus al amen- 
roântui preumversitar. ziloc aplicate agenţilor e-

In comormuaie cu stra- conomici contravenienţi, 
tegia aprobată de Guvern slaba preocupare a unor 
reieritoare la sprijinirea conducători de unităţi te-
asociaviuor neguvernamen- ritoriale pentru urmărirea
tale. Oficiul pentru Pro- aducerii ia îndeplinire a
tecţia Consumatorilor a ac* măsurilor stabilite prin ac
ţionat pentru constituirea, tele de control, precum şi
în anul 1994, a 41 asocia- unele tergiversări ia solu
ţii şi 4 federaţii judeţene, ţionarea operativă a sesi-
astfel încât,. în prezent, e- zărilor si reclamaţiilor
xistă 83 de asemenea or- co n su m a to r i l o r .  A-
ganizaţii care au ca unic ceste nelmpliniri au fost
s<»p apărarea drepturilor examinate la sfârşitul a-
şi intereselor legitime ale nului trecut cu persona-
consumaţorilor. Pentru a- iul de conducere din ofi-
sigurareâ unui cadru or- ciile judeţene pentru pro-
ganizatoric unitar în apii- tecţia consumatorilor, ata
carea politicii de protecţie bilindu-se măsuri ferme
a consumatorilor, precum pentru îmbunătăţirea acti-
şi pentru corelarea acţiu- vitâţii de control,
nilor autorităţilor adminis- Având în vedere sarci- 
traţiei publice cu ce.e ale nile importante care ne re-
organizaţiilor negtiverna- vin pe linia protecţiei con-
mentale, prin Hotărârea sumatorilor, Oficiul pen-
Guvernului nr. 251/1994 s-a ţru Protecţia Gonsumatori-
aprobat organizarea şi lor şi unităţile sale în sub-

fUncponarea consiliilor con- ordine vor acţiona, In con
sultative pentru protecţia tinuare, pentru intensifi-
consumatorilor, la nivel ca rea colaborării cu orga-
cenţral şi local. nete de specialitate din ca-

Pe baza programului pro- drui Consiliului Consulta-
priu de activitate, Consi- tiv pentru Protecţia Con-

liul Consultativ pentru Pro- sumatorilor la nivel cen-
tecţia Consumatorilor a trai şi local; creşterea pon-

produselor şi serviciilor ca
re nu au fost solicitate şi 
acceptate;

— obligaţia agentului e- 
conomic de a asigura ser
viciul şi piesele de schimb 
necesare pe toată durata 
medie de utilizare a pro
dusului ;

— obligarea agenţilor e- 
conoriiici la remedierea sau 
înlocuirea gratuită a pro
duselor şi serviciilor cu a- 
bateri de la parametrii de 
calitate, acordarea de des
păgubiri; pentru pierderile 
suferite ca urmare a defi
cienţelor constatate în ca
drul termenului de garan
ţie sau valabilitate.

Cumpărătorul trebuie să 
ştie eâ legea obligă vân
zătorul să asigure toate o- 
peraţiunile necesare pen
tru ‘ repunerea faa funcţiu
ne, înlocuirea ori remedie
rea produselor şi servicii
lor reclamate in cadrul ter
menului de garanţie sau 
valabilitate, precum şi su
portarea cheltuielilor oca
zionate de transportul, ma
nipularea, diagnosticarea, 
expertizarea, demontarea, 
montarea şi ambalarea 
produselor în cauză. Aces
te drepturi de care consu
matorul român beneficia
ra prin lege sunt corelate 
cu obligaţiile ferme ale 
fiecărui agent economic în 
ce priveşte: comercializa
rea numai de produse şi 
servicii testate şi certifi
cate din punct de vedere 
al calităţii; asigurarea con
diţiilor igienico-sanitare în 
producţie, pe timpul trans
portului, manipulării şi 
depozitării; să anunţe i- 
mediat organele în drept 
de existenţa pe piaţă a ori
cărui produs care ar putea 
afecta viaţa, sănătatea sau 
securitatea consumatori
lor.

Prezentarea detaliată a 
drepturilor consumatorilor, 
pe de o parte şi a obliga
ţiilor agenţilor economici, 
pe de altă parte, o apre
ciem ca absolut necesară 
având în vedere că econo-

torilor. Oficiul pentru Pro
tecţia Consumatorilor a e- 
fectuat prin aparatul pro
priu, în anul 1994, peste 
65 700 acţiuni de control, 
axate, in principal, pe pro
duse şi servicii cu impact 
deosebit în consumul popu
laţiei : produse alimentare 
de bază — carne, pâine, 
lapte şi produse lactate 
proaspete, legume şi fruc
te, băiituri alcoolice şi ră
coritoare etc., produse tex
tile, detergenţi, manuale şi 
rechizite şcolare, butelii de 
aragaz şi combustibili, hâr
tii pentru ambalat alimen
te şi altele. De asemenea, 
a fost analizată activita
tea unor unităţi prestatoa
re de servicii: — căldu
ră şi apă caldă, salubrita
te, reparaţii autoturisme 
etc. Cu ocazia controalelor 
au fost depistate mărfuri 
necorespunzătoare calitativ 
In valoare de 56 miliarde 
lei, care ar fi putut pune 
în pericol viaţa şi sănă
tatea consumatorilor, din 
care cantităţi importante 
de carne, produse lactate, 
ulei, zahăr şi produse za
haroase, făină, orez, bău
turi alcoolice şi răcoritoa
re, detergenţi etc. Pentru 
abaterile constatate au fost 
aplicate peste 26 mii a- 
menzi contravenţionale, în 
valoare de 3,2 miliarde lei, 
s-a dispus sistarea tempo
rară a fabricaţiei sau pres
tării serviciilor la aproa
pe 500 agenţi economici, au 
fost sesizate instanţele ju
decătoreşti şi organele de 
urmărire penală In 300 de 
cazuri grave.

Pentru informarea şi e- 
ducarea consumatorilor, ac
tivitatea de control a fost 
mediatizată prin 3900 de 
articole publicate în pre
sa centrală şi locală şi a- 
proape 2100 emisiuni ra- 
dio-TV, au fost editate mii 
de pliante şi ghiduri pen
tru consumatori, iar în pre
zent se colaborează cu Mi
nisterul învăţământului la 
editarea unui manual pen
tru introducerea educaţiei

acţionat pentru realizarea 
în semestrul II 1994, de 
către organele administra
ţiei pubuce componente, a 
peste 9100 acţiuni comune 
de control pe piaţă, la pro
ducători şi în Unităţi va- 
maie. De asemenea, tn Con
siliu au fost definitivate o 
serie de proiecte ae acte 
normative printre care ce
le cu privire la răspunde
rea producătorilor pentru 
prejUuiciue pr*cinu,»e ae 
produsele cu defecte ; pu
blicitate inşetatoare şi com
parativă ; eticnetarea pro
duselor alimentare ; acor
darea termenuiui. de garan
ţie ; asigurarea piese-or cte 
schimb şi service-ui nece
sar pentru proauseie de

> folosinţă înoeiungaţă.
Un rol deosebit de im

portant in desiaşurarea ac
ţiunilor de contrei l-au a- 
vut conducerile organelor 
focale care au imprimat 
consiliilor consultative tm 
caracter dinamic şi gpspon- 
sabiL

Ca un aspect pozitiv al 
eficientei activităţii de con
trei, care trebuie relevat, 
este faptul că, deşi numă
rul acţiunilor de contrei în 
1994 a crescut cu peste 68 
la sută faţă de anul pre
cedent, valoarea totală a 
produselor şi serviciilor cu 
abateri de ia parametri de 
calitate a -scăzut cu |  la 

„sută, iar a cetor din im
port cu aproape 16 ia su- 

* tă. Aceasta demonstrează 
o creştere a răspunderii a- 
genţiior economici care pun 
în vânzare mărfuri desti
nate consumuiui populaţiei, 
atât .din producţia proprie, 
cât şi din import, pe linia 
creşterii calităţii acestora.

De menţionat că, în a- 
nul trecut, in activitatea 
Oficiului- pentru Protecţia 
Consumatorilor şi a celor
lalte organisme de control 
s-au înregistrat şi o serie 
de neîmpiiniri legate, în
deosebi, de numărul redus 
de controale în mediul ru
ral unde trăieşte oca 46 
ta sută din populaţia ţă-

derii acţiunilor de con
trol în mediul rural la cel 
puţin 35—40 ia sută, pre
cum şi a numărului de 
inspecţii în unităţile va
male, în special la puncte
le vamale din interior, în 
scopul prevenirii introdu
cerii în ţară a unor pro
duse periculoase pentru 
viaţa şt sanataiea consu
matorilor. Avem in vede
re, de asemenea, iniţierea 
şi participarea ia ̂ elabora
rea unor proiecte de acte - 
normative din domeniul 
protecţiei consumatorilor 
concomitent cu intensifica
rea acţiunii de informare 
şi educare a consumatori
lor.

De un real folos pentru 
creşterea eficientei activi
tăţii Oficiului pentru pro
tecţia. Consumatorilor va fi 
aplicarea recentei hotărâri 
a Guverniuui prin care a- 
parauu de inspecţie al a- 
cestei instituţii a fost abi
litat să aplice unele dispo
ziţii specifice prevăzute în 
Legea nc. 08/1994, privind 
statntirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele 
legale de igienă şi sănătate 
publică, precum şi urgen
tarea avizării şi prezentă
rii pentru adoptare a pro
iectelor de acte normative 
referitoare la obligaţiile ce 
revin agenţilor economici 
la comercializarea produse- - 
lor de folosinţă îndelun- 
gatâ, responsabilitatea pro
ducătorului pentru produ
sele defecte, reglementarea 
publicităţii mincinoase, e- 
tichetarea produselor etc.

Am fi bucuroşi dacă ma
nifestările prilejuite de 
ziua mondială, a consuma
torului din acest ah ar 
Conduce la un plus de con
ştientizare in ceea ce pri
veşte calitatea produselor 
şi serviciilor destinate con
sumului populaţiei, la o 
mai mare responsabilitate 
a tuturor factorilor che
maţi să vegheze asupra vie
ţii şi sănătăţii consumato
rilor; ,
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BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI I 
ROMANESC* S.A.
- CREDIT BANK I

Cu sediul in Deva, bdul Decebal, nr. 8. »

Vinde la

ce va avea loc la data de 27. 03. 1995, ora 
9, la Judecătoria Deva, biroul Executori jude
cătoreşti:

\ 1. — apartament 3 camere, situat în Deva,
( str. Carpaţi, nr. 5, bl. 40, sc. 4, et. 2, ap. 36 
 ̂proprietatea numitei Birţu Paula, pentru aco- 
t peri rea unor debite în sarcina S.C, „Bocoş“ 
S.N.C. Simeria.

? Preţul de pornire 15 000 000 lei.
' — autoturism Dacia 1310 TX, an fabrica-
, ţie 1988, proprietatea numitului Bocoş Alexan
dru. ■

Preţul de pornire 5 000 000 lei.
2. — apartament 4 camere, situat in Deva, 

1 bdul Libertăţii, bl. LI, sc. B, etaj 5, ap. 27, pro- 
i prîetatea numitei Bălăci Rodlca, pentru acope- 
i rirea unor debite in sarcina S.C. „Comixt Mas- 
ters“ S.R.L. Deva.

> Preţ de pornire 40 000 000 .lei,
— imobile şi teren în Batiz (fost C.A.P.), 

proprietatea numiţilor Bălăci Rodiră şi Slobo- 
daş Ioan, pentru acoperirea unor debite în sar
cina S.C. „Comixt Masters“ S.R.L. Deva*

Preţ1 de pornire 375 700 600 lei.
, 3. — apartament 2 camere, situat în Deva,
l  str. Minerului, bl. 26, sc. C, ap. 47, proprietatea 
■ numitului Marton Ferencz, pentru acoperirea 

unor debite în sarcina S.C. „Standard Mobil 
i Tur“ S.R.L.
» Preţul de pornire 6 000 000 Iei.
I — Ford Sierra, an fabricaţie 1985, proprie-
V tatea numitului Marton Ferencz.
V Preţ de pornire 4 000 000 Iei.
|  4. — apartament 2 camere, situat în Deva,
V Dacia, Al, Romanilor, bl. 6, sc. 3, ap* 16, pro- 
y prietatea debitorului Mariş C-tin.
|  Preţ de pornire 3 000 000 lei./
| 5. — apartament 2 camere Deva, str. Al.
i iscărilor, nr. 1, bl. K5, ap. 33, proprietatea 
? numiţilor Tandrău Nicolae şi Tandrău Elena, 
{ pentru acoperirea unor debite în sarcina S.C. 

„Penny Mark“ S.R.L. Deva.
Preţ de pornire 6 000 000 lei,
6. — apartament 2 camere, situat in Deva, 

Al. Romanilor, bl. 20, sc. 3, ap.. 44, proprietatea 
numitei Bretean Liliana Lenuţa, pentru acope
rirea unor debite în-sarcina S.C. „Penny Mark“ 
S.R.L. Deva.

— * «—• » —

Preţ de pornire 2 700 000 lei.
— 3 vitrine frigorifice proprietatea 

„Gelati Marco Prod“ S.R.L.
S.C.

Preţ de pornire 3 000 000 lei/buc.
— 1 maşină îngheţată, 1 maşină frişcă, pro

prietatea S.C. „Gelati Marco Prod“ S.R.L.
Preţ de pornire 1 500 000 Iei.
7. casă, curte şi grădină, situate în Să- 

cărâmb, nr. 208, corn. Certeju de Sus, proprie
tatea numiţilor Vraciu Olimpiu şi Popa Maria, 
pentru acoperirea unor debite în sarcina S.C. 
„Maripop Comimpex** S.R.L. Deva.

Preţ de pornire 9 000 000 Iei.
Condiţia de participare Ia licitaţie este de

punerea la executorul judecătoresc pănă în di
mineaţa zilei de 27. 03. 1995 a sumei de 10 la 
sută din preţul de pornire de mai sus, repre
zentând garanţia de participare la licitaţie şi 
care va intra în preţul cu care se adjudecă vân
zarea.

In caz de neadjudecare suma se restituie.
Relaţii suplimentare se poţ oferi la sediul 

băncii din Deva, bdul Decebal, bl. 18, telefon 
611853, sau executor judecătoresc., (172)

ce va avea loc în data de 30. 03. 1995, ora 
9, Ia Judecătoria Deva, biroul Executori jude
cătoreşti :

ţ | — distilerie situată în Orăştie, str. Unirii,
\ . nr. 1, proprietatea numitului Cafagiu Tudor,
l | pentru acoperirea unor debite în sarcina S.C. 

“ „Or Ist Impex“ S.R.L. Orăştie.
Preţul de pornire 120 000 000 Iei.
— casă, curte şi grădină situată în Orăştie, 

str. Vânătorilor, nr. 7, proprietatea numitului 
Cafagiu Tudor şi Cafagiu Ştefania, pentru a- 
eoperirea unor debite în sarcina S.C. „Or Ist 
Impex“ S.R.L. Orăştie.

Preţul de pornire 30 000 000 lei.
— apartament 2 camere, situat în Deva, 

Aleea Crişului, nr. 5, bl. 48, sc. 4, et. 2, ap. 69, 
proprietatea debitorului Aidea Mircea.

Preţul de pornire 6 000 000 lei.
— apartament 3 camere, situat in Deva. 

cartier Dacia, bl. 7, ap. 2, proprietatea debitoa
rei Bologa Maria.

Preţul de pornire 3 000 000 lei.
Condiţia de participare la licitaţie este 

depunerea la executorul judecătoresc până în 
dimineaţa zilei de 30. 03. 1995 a unei sume 
de 10 Ia sută din preţul de pornire de mai sus, 
reprezentând garanţia de participare la licita
ţie şi eare va intra In preţul cu care se adju
decă vânzarea.

In caz de neadjudecare suma se restituie. 
Relaţii suplimentare se pot oferi Ia sediul 

băncii din Deva, bdul Decebal, bl. 8, telefon 
611853 sau executor judecătoresc. (171)

PROGRAMUL FILME
LOR IN PERIOADA 13— 
19 MARTIE.

•  PATRIA DEVA: 
Forrest Gump (13—161; 
Junior (17—19); •  FLA- 
CARA HUNEDOARA: 
Culoarea nopţii (13—16); 
Forrest Gump (17—19); • 
PARING PETROŞANI: 
Superpoliţistele (13—16) ; 
Culoarea nopţH (17—19);
•  ZARAND BRAD ; Stră
luciri senzuale (13—15); 
Superpoliţistele (17—19);
• CULTURAL LUPENI: 
vânătoare dificilă (15— 
16); Născuţi asasini (17—

19): •  PATRIA 
TIESrankemtein (15— 
17); Senatorul melcilor 
(18—19); * DACIA HA
ŢEG : Tonsbstone (13— 
15); Un bacşiş de 2 00600® 
dolari (16—19); •  LU
CEAFĂRUL VULCAN i 
Tiraicop (15—19); •  MU
REŞUL SIMERIA ; Som- 
mersby (14—16); Tonsb
stone (17—19); •  MO
DERN HUNEDOARA: 
Puşcăria erotică (13—15); 
Arma mortală 3 (16—19); 
• RETEZAT URICAN1: 
Vânătoare dificilă <17— 
19); • MUNCITORESC
PETRIEA : Beverly Hills 
3 (17—19); •  MINERUL 
LONEA; Paradisul în 
direct (17—19); » LU
MINA ILIA : Râul pci» 
găş (17—19).

wvviivwwewiiiwwi

ASOCIAŢIA P.A.S. ţ*b t

din cadrul S.C. „ALIMENTARA* S.A. 
DEVA.

Convoacă pentru data de luni, 27 
martie 1995, ora 8,00, la sediul societăţi 
bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30, adunarea 
generală a membrilor săi, cât şi a celor 
interesaţi în vederea modificării statutului 
P.A.S., în conformitate cu Legea nr. 77/ 
W94.

închiriază pe o perioadă de 4 săp- \ 
tămâni, începând cu data de 3 aprilie j 
1995, microbuze sau camionete de 1,5 sau * 
2 tone. Pentru detalii sunaţi la telefon I 
059/126767, int. 106. ,

S.C. PARASUN PROD.

Cu sediul în Tg. Mureş, Piaţa 
nr. 17.

Tel Jfax : 065/167977.

Caută distribuitor pentru produsele 
sale de tehnică parasolarâ :

•  jaluzele exterioare din material 
plastic

•  jaluzele tip reluxa ^
•  perdele panglică din materiale spe

cial tratate
•  uşă armonică (glisantă).
Asigurăm asistenţă managerială şi in

struire completă.
Cereţi informaţii suplimentare '.fin 

cris de la adresa mai sus-menţionată. (174)

ECONOMII? Da I 
? Do I 
? Imediată !

Numai până la 30.04.1995 puteţi beneficia (ie 
MARI REDUCERI DE PREŢURI 
Ia ţevile din otel orodme d.#>

li □ i f c o f c u b
■G / l .

NU RATAŢI ACEASTA ŞANSA UNICA !
Sunaţi chiar AZI la tel. 060.621132; 620720 1177 !

SILCOTUB Zalău
jud, Sălaj, b-dul Mihai Vileazu, 93, Fax 068.150326, 064.193053, 060.620363.
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ANIVERSĂRI
; « Multă sănătate şi „La
: mulţi ani" îi urează ma_ 
imei lor, Popa Şerica, din 
j fciyadia, copiii, ginerele, 
■nurorile, şi nepoţii. (8155)
I

T.
VANZAR1-

CUMPARARI
! •  yindem teren 2000
| mp, cu . pomi fructiferi. 
Brad, tel. 650961.

•  Vănd telex, stare ex
cepţională şi mobilier ma
gazin alimentar. Telefoane 
625083, 625493.

(7977)
•  S.C. Viva vinde insta

laţii satelit (complete), cu 
antene din aluminiu, la 
preţul de 520 000 lei. De
va, tel. 626265, 617604.

(7976)
•  Vând casă şi grădină

mare, Simeria, str. A. Mu- 
reşan, nr. 3. Informaţii 
tel.-056/618299, orele 7—9, 
IB—21. (7989)

•  R.’A. Activitatea Orăş
tie scoate la licitaţie lu
crările de reparaţii la blo
cul 40, strada Pricazului, 
Orăştie. Licitaţia va a- 
vea loc la sediul R.A. Ac
tivitatea Orăştie, în data 
d* 3 aprilie 1995, ora 19. 
Documentele de licitaţie se 
poţ ridica, pe bază de ce- 
rere, ' de la sediul R.A. 
Activitatea Orăştie, contra

; sumei de 50 000 lei, . iar 
| ofertele se vQr depune la 
| aceeaşi adresă, până la data 
! ţfe 30 martie 1995. Ga

ranţia de participare la li
citaţie — 100 000 lei.

(6849)
•  Administraţia pieţelor 

Deva organizează în data 
de 31 martie 1995, ora 
li, licitaţie publică pentru 
închirierea unei parcele 
în piaţa centrală în supra
faţă de 8 mp, în vederea 
amplasării de rulotă — 
magazin pentru Smnerciali- 
zarea de pâine şi produse 
ie  panificaţie. Preţ înce
pere licitaţie, chirie/an/mp 
40 000 lei. La licitaţie pot 
participa societăţile comer
ciale care au- în obiectul 
de "activitate producerea şi 
comercializarea de pâine 
şi produse de panificaţie. 
Documentaţia pentru lici
taţii? şe poate ridica de la 
Administraţia pieţelor De
va, contra cost. Garanţia şi 
taxa de participare vor fi 
depuse până cel mai târ
ziu 30 martie 1995. (CEC)

•  Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în
chirierea _ apartamen
telor, caselor, terenuri
lor. «Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit.

•  Filiala Silvică De
va organizează lici
taţie* pentru executarea 
lucrărilor la sediul 
administrativ până la 
nivelul cotei 0.00 (fun
daţie -f demisol) la 
data de 20. 03. 1995, 
ora 10. Documentaţia 
se află la secretariatul 
Filialei Silvice Deva, 
str. Titu Mâiorescu, 
nr. 2, etaj 2. (8019)

m Vând BMW 329 in- 
fcction, 1983, model nou, 
CU TIUF până în 1996. 
Tel, 618916. (607507)

•  Vând mobilă bucătă
rie, congelator 5 sertare, 
stare excepţională, tel. 
617994. (8011)

•  Vând apartament 4
camere, Eminescu, bl. H, 
tel. 629803. - - (8167)

•  OCAZIE LA 
BRAD II! HAINE K- 
LEGANTE SORTATE 
7000 lei/kg, TVA in
clus. SACOURI BĂR
BAŢI, TRICOURI, 
ROCHII FEMEI, PAR- 
DESIE etc. Haine ne
sortate, BUNE, 3000 
lei/kg, TVA inclus. 
Tel. 650961.

•  Vând apartament trei 
camere în Hunedoara sau 
schimb cu două camere în 
Deva. Deva, tel. 620297.

(8020)
•  Vând apartament două 

camere, etaj 2,- faianţă, 
parchet Taşchetat, insta
laţii sanitare noi, în De
va, Dacia, tel. 713519.

(8006)
.• Vând gospodărie cu 

grădină 6,50 ha şi un ha 
pământ în luncă. Hărău, 
nr. 164. (8007)

•  Vând Mercedes 200
Cobra şi Opel Manta.' Si- 
meria, Teilor. 8 sau tel. 
660423. (7978)

•  Vând societate, tel.
621270. (8015)

•  Vând spaţiu perspec
tivă privatizare. Informa
ţii tel. 622149. (7997)

•  Vând Opel Ascona
1300, înmatriculat, an 1980, 
tel. 628632. (8003)

•  Cumpăr talon Ford
Sierra, tel. 617917. (7996)

• Vând casă cu gaz,
trei camere, baie, garaj 
şi grădină. Hunedoara, str. 
Carpaţi, tir. 142 A, preţ 
informativ 20 000 000. In
formaţii Deva, tel. 618622, 
Bota. (8160)

•  Vând casă, grădină 
cu pomi, Şoimuş, nr.' 388, 
vizitabilă permanent.

(8162)
■- •  Vând casă cu anexe, 

5 ha pământ, 300 pomi 
fructiferi, cazan ţuică 60 
1, masă bucătărie, prelată 
cauciufeată 17 mp. Infor
maţii zilnic între orele 

' 17—22, tel. 626531. (8163)
Vând casă mare, gră-

OFERTE 
DE SERVICII

• Căutăm cioban şi ciur- 
dar. pentru satul Beriu. 
Licitaţia duminică, 19. 03. 
1995, ora 14. Informaţii
tel, 641395. (7351)

•  Societate efectuăm 
transport marfă, 5 
tone, tel, 621449, 617742. 
v , ;i ■ ' (8004)

ÎNCHIRIERI
« Caut spre închiriere 

garsonieră Deva. Relaţii 
tel. 611577. (6534)

•  Caut fată sau băiat 
în gazdă. Tel. 713159.

- y y y . y  y  (6530)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

« Schimb apartament 2 
camere, etaj I, îmbunătă
ţit, zonă centrală, cu trei 
camere. Tel, 721028. (6536)

DIVERSE
•  împrumuturi în lei

primiţi la Casa de Amanet 
Simeria, zilnic 8—18, tel. 
661721. ' (7023)

•  S.C. Marela Prod Com
S.R.L. Deva îşi începe ac
tivitatea şi practică un a- 
daos comercial între 0— 
100 la sută, începând au 
15 martie 1995. (8017)

« Asociaţia Familială 
„Faur Ana“ din Crişcior 
practică un adaos comer
cial de până la" 50 la sută. ' 

(8024)
« S,C. MVM ComeXim 

S.R.L. Haţeg anunţă in
tenţia de majorare a ada
osului ' comercial până la 
100 la sută, . (8016)

•  Mulţumesc familiei
doctor Armean şi asisten
ţei Kelemen Iudit pentru 
omenia şi competenţa pro
fesională care le-au acordat 
scumpei mele soţii, Dorica, 
Să vă dea Dumnezeu să
nătate şi bucurii. Iacob; 
Cioran. (7999)

•  S.C. Almăşan et Comp 
S.N.C. Brad anunţă înce
perea activităţii, practicând 
un adaos de 100 la sută, în
cepând cu î aprilie' 1995.

(5025)

PIERDERI
■ « Pierdut legitimaţie de 

serviciu, eliberată de Rene! 
Deva — Mintia, pe numele 
Rafi Gavrilă. Se declară 
nulă. (7992)

« Pierdut autorizaţie dc 
funcţionare nr. 7087/12. 06. • i 
1992 zidărie, pe numele 1
Ursulescu Ioan. Se declară \
nulă. (8161)

OFERTA DE PRIMĂVARA!
CELE MAI NOI COPIATOARE MITA
•  MITA DC 1256, format A 4, zoom 

64 % — 156 %
Preţ : 3 600 000 lei, cost tonerlcopie: 

9 lei.
•  MITA DC 1755, format A 3, zoom 

50 % — 200 %
Preţ: 5 300 000 lei, cost toner/copie: 

8 lei.
Preţurile sunt afectate de cursul va- 

) lutar !
Informaţii: 

613871.
TOPTEGH S.R.L., tel.

S.C. AGROMEC S.A. BAIA DE CRIŞ
ORGANIZEAZĂ

COMEMORĂRI
• în 15 martie comemo

răm doi ani de la decesul 
iubitului nostru soţ, tată 
si bunic !Ţ~.
, MACA VEI IOAN
din Brad. Lacrimi pe mor
mântul lui, de la nepoţe
lele lui dragi, Anca si-Nana, 

, (5025)

D E C E S E

« Colegii de muncă de 
la E.M. Gheîari sunt ală
turi de inginerul şef Sîr- 
bulescu Dar» la marea du
rere pricinuită de decesul 
celui care a fost un; bun 
tată, socru şi bunic 

MARIN GEORGESCU 
şi transmit sincere con
doleanţe familiei. (8032)

i . în data de 31 martie 1995, ora 10 şi apoi ţ 
| în fiecare vineri, până la epuizarea stocului, ( 

pentru vinderea următoarelor mijloace fixe: < 
•  tractoare A

combine siloz E-281 J
maşină de plantat cartofi SA — 2-70 şi )
alte maşini agricole.

Taxa de participare 5 000 lei; 
Informaţii suplimentare tel. 107.

ţ

1

|

COOPERATIVA „UNIVERS" 
SIMERIA

Str. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 660520. 
Anunţă pentru fiecare vineri

.**#h , ndtmYp» : l

SOCIETATEA COMERCIALĂ '
„VINALCOOL" S.A. DEVA I

Scoate la licitaţie publică o serie dej 
dină, livadă, în Aimaşu | mijloace fixe cum sunt: budane stejar,> 

(799°) j buncăre metalice, cântare de 500 şi 1000 I

| la autocamion „Saviem“ 8,5 tone.

t
(179)

\

Sec, nr. 93.
•  Vând parcele teren

arabil la şosea în Aimaşu 1 fon Q.ZZ.Î tovidanjeuza SRD, motocicletă MT- 
Sec. Informaţii la nr. 93. , 5 ’ - V  , . _ .I 10, remorca tractor etc. j

Relaţii la sediul Societăţii din Deva, I

FILIALA DEVA A REMERO S.A. \ 
i Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, \
| nr. 5. t̂̂ ŷ-̂ yy;-.. / j

Vinde, în fiecare zi de miercuri, mij- '

(7990)
•  Cumpăr talon Dacia

1310, tel. 620160. (8035)
•  Vând batoză poloneză 

pentru cereale, sat Gotha- 
tea, nr. 82, tel. 355. (8034)

Vând VW Golf Diesel

| loace fixe disponibilizate şi casate. Printre 
l acestea două autocamioane în stare nouă, ţ

î bdul 22 Decembrie,, bl. 42 — parter, tel. j

•  Vând Dacia 1300, stare
bună, 2300 DM, tel. 627569, 
orele 17—20. (8046)

• Cumpăr scaun IFA cu 
telescop, tel. 624427. (8055)

« Vând ,(schimb) aparta
ment 4 camere cu două

marca ZIL şi KRAZ. (180)

S.C. „SIGMA PLUS" S.R.L. DEVA |
Organizează în Deva, începând cu 27. ţ

| 625882.
Licitaţia va avea loc in fiecare lună, I

1460 cmc. Tei. 618908, după lînprima zi de marţi a săptămânii. (608171) j \ 03, 1995 : ; i S
ora 20. y (8029); * : ■ - vA------- -—_—~~̂  v ţ — cursuri de iniţiere în calculatoarei

COMPPIL S.A. DEVA ' I \ pentru elevi, clasele V—XI1
Str. Griviţei, nr. 37 |

( închiriază prin licitaţie publică spa- * 
j ţii de depozitare în localităţile Deva, Oraş- j 

camere -f- diferenţă. Tei. i ţie, Haţeg şi Hunedoara. I
r,T7F’71 (8173) J Licitaţia va avea loc săptămânal, în j

I fiecare joi, ora 10, la sediul societăţii,' în- ,

*

617571.
•  Vând Citroen BX 16, 

10 ani, preţ 1000 mărci, 
tel. 651953, după ora 20.

V (5022)
•  Vând Dacia Break, 1990, 

stare foarte bună, Haţeg, 
tel. 770347.

« Vând mori electrice 
pe piatră, monofazic sau 
trifazic, tel. 647579. (7352)

•  Vând apartament O- 
răştie, Mureşului, bloc 16, 
scara P, etaj 4. ap. 83.

(7353)
•  Vând doi cai tineri,

sat Josani, nr. 11, tel. 
728048. (6539)

•  Vând dozator Fresco,
3 Capete, cauciucuri Ford 
Fiesta. Tel. 541786. (6538)

•  Vând garsonieră con
fort I, zona cantina resta
urant, Hunedoara, tel. 
713866. y ; (6537)

•  -.Vând Opel Record,
2,3 Diesel, ’84, televizor co
lor Loewe, 714930. (6535)
,« Vând fân şi lueernă, 

tel. 712143, sat Ilăşdat — 
Guşti, yy __''y _ " (6533)

j cepănd cu data de 23 martie 1995.
Relaţii latei : 614305 şi 613117.

(8165)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FAVIOR * COMPANIA DE BLĂNURI 

VIDRA S.A. ORĂŞTIE 
str. Gh. Lazăr, nr. 2

ORGANIZEAZĂ

I
j ' în ziua de 30 martie 1995, ora 12, şi în 
I continuare, în fiecare joi, pentru următoarele: î
i
i

■

i 

i

Autocamioane SR-113
• Ladă automagăzin
• Maşini de cusut industriale
• Cal de muncă şi atelaj 
Relaţii suplimentare lă sediul

tel. 054/641741, int. 336.

3 buc. | 
1 buc. j

1 buc. î 
societăţii, * 

(173) j

cursuri de formare operatori cal- \ 
culatoare '

— cursuri de formare analişti pro
gramatori asistenţi

— cursuri de iniţiere în noua conta
bilitate asistată de calculator

Absolvenţilor li se asigură diplome 
recunoscute. ' y ,

Informaţii şi înscrieri la sediul firmei. 
din Deva, str. M. Eminescu, nr. 2, telefon 
612661, între orele 9—17. (8166)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R APOLTU 
MĂRE

ORGANIZEAZĂ

în data dc 30. 03. 1995, ora 10, la sediul Con- i 
siliului local, pentru închirierea a patru spaţii 
aparţinând domeniului privat al comunei Ra- 
poltu Mare. ■;

Oteitele se depun până la data de 28. 03, 
1995. - y :

Informaţii suplimentare se obţin la Con
siliul local Rapoltu Mare (tel. 669181). (D.P.)


