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C anadei m u lţum eşte
Stimate Domnule Prefect,

Doresc să vă exprim sincere mulţumiri pentru 
primirea făcută la Deva, ca şi pentrp prezentarea 
atât de completă a realităţilor existepte" în'judeţul 
Hunedoara. Aşa cum am avui ocazia să menţionez, 
în faţa dumneavoastră şi a reprezentanţilor presei 
locale prezenţi la încheierea întrevederii noastre, 
sper că acum voi fi în măsură să ofer canadienilor 
interesaţi informaţii psupra oportunităţilor existente 
în zona dumneavoastră.

Bucureşti, 13 iunie 1995

Aveţi intr-adevăr un judeţ prosper şi deosebit 
de frumos, desigur nu lipsit de probleme, dar cred 
sincer într-un viitor foarte luminos.

Vă mulţumesc de asemenea pentru dineul ofe. 
rit în spiritul celei mai calde ospitalităţi româneşti. 

Cu Vele mai bune sentimente,

Ambasador S
IV.M.M. FAIRWEATHER ţ
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FALŞII REVOLUŢIONARI
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j ! . IN PAGINA a IV-a
| -- . Hotărârea Coiţiisiel administrative a P re-I  
fpeturii judeţului Hunedoara privind unele mă- I 
suri referitoare la aplicarea Legii pentru ac
celerarea' procesului de .privatizare. ă

„în tAl m r e a  m oţilor  cu is t o r ia *
cum ne.a inlnrtu» dl prof. Vierel \ ui.
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' Revoluţia jfîîi,’ decern." au participat, ce , merite 9  
brie I9Ş9 £' deschis mul- concrete au),' deşi diplo-f -'J. T 
toră i^rgţţji de obţinere ■> mele nu le Acordau nici 4  V-...
a unoeavanţaje, ' privi* un drepţ posesorilor, c i#  I itv a ţm m  oe-a i n t a O M « i v u u  « 
legii, foloase necuvenite, se Constituiau doar **_' » imm J j to lIp Ă  - Ţ T « u i t  ural- *
O asemenea categorie de recompensă morale. N u .»  I artistică, patriotică şi religioasă «ÎNTÂLNIREA MO. '
Protejaţi ai soahei * 6 mai că aceşti „diplomaţi*«  '  ŢiLOS CU ISTORIA", de la Dupăpiatră, are loc, în I
constituie falşii revolu, au început să ceară. Iar»  |  a®** ^  M M ,  2 iulie, începând cu ora 8,30. ;

J'. Pregătirile sunt în toi, invitaţii şi-au anunţat |  
|  preeenţa In număr/Utare,- aşa că organizatorii vă in;. - 
♦ vită — cu mic cu marc — în Ţara Moţilor, Ia După- I 
|  piatră. 1 ' ~

ţionari. Să ne explicăm, autorităţile locâle Să le* 
Nu este vorba despre ur- ofere drepturi: acordarea* 
maşii eroilor martiri ori de spaţii comerciale cu 2

•  despre răniţii in revolu- de
ţie. Lor li se cuvine res. 
pect, ei merită ajutaţi 
‘material şi moral deoa
rece "unii şi-au pierdut 
părinţi, fraţi, surori, fii, 
alte persoane apropiate, 
sau au rămas mutilaţi

de

pe viaţă, fără putinţa de nar dîh 1989.

prioritate, scuţirea 
impozite, primirea w -  
credite preferenţiale etc.2  
De altfel, Legea 42/1990 J  
stipula corect şi concret g 
avantajele cuvenite ce-^ 
lor care au participat ® 
direct lâ actul revoluţio- #

pe z /
a munci şi a-Şi asigura 
existenţa. Şi, după pă
rerea noastră, nu este 
vorba nici despre cei 
care au luptat cu -arma

Insă revoluţionarii au# 
cerut modificarea Legii,# 
cu introducerea unui a-# 
mendament care ie oferă# 
o serie de privilegii. Par-#

•  Lasă^duşmanii să 
vezi cât sunt de mici.

sc înalţe. Ca să-i

Mentalităţi Dreptul la replică
Dacă aş scrie un arti

col în care aş afirma că
un an, bunăoară, scriind 
despre’ stresul la care '

nimeni n-are dreptul să suntem continuu supuşi / 
mă ameninţe eu sistarea din cauza ameninţărilor I 
apei atâta timp cât eu că ba se opresc trenurile, ţ
mă aflu cu plata taxelor 
lă zi sau dacă aş. demon
stra punct cu punct că 
însăşi ideea de g sista 
apa într-un municipiu cu 
o sută de mii de locui
tori e un simptoni de 
dereglare mintală.- sunt 
sigur că m.aş trezi cu 
un „drept la replîcă“. 
Am mai păţit-o şi feno
menul nu mă miră, el 
făcând parte dintr.o 
mentalitate retard a tă. in
capabilă să accepte di-

apa, ba cu. r 
zâ }

ferenţa în * ge.neral 
diferenţa de opinie 
special. Se poartă 
dreptul la replică: 
cum simţi • musca 
zâindu-ţi deasupra 
ciulii, pac la gazetă 
dreptul ia replică! 
cauza asta, acest gen

ba ni se ia
rentul, ba că se blochează . 
şoselele, ba Că îngheaţă ţ 
anul şcolar, îmi permi
team să opinez că ros
tul liderilor sindicali nu 
e să provoace dezastre, 
ci să gândească la găsi
rea soluţiilor. La aşta 
m.am trezit cu un drept 
la replică din partea u. 
nui lider ofuscat, care 
mâ punea la punct, ,,in- 
formându-mă“ că rostul 
liderilor nu e să gân
dească la soluţii — cum, 
ca un naiv. gândisem 
eu — ci — atenţie?" — 
să-i „reprezinte'- pe to
varăşii săi de muncă. 
Nici dacă aş fi vrut să-l 1 

CU inventez, nu puteam găsi l 
pin un exemplu mai potrivit } 

de de mentalitate rămasă 1

Şl
în

deci
de

tf -ca-

reacţii n-are îndeobşte agăţată undeva în urmă, ţ 
decât două înfăţişări: ori la vremea când, îritr- ţ 
e un atac, mârlănesc la -adevăr, sum bihe ştim.

î j

persoană, ori e un şir de 
explicaţii şi justificări de 
care n-are nimeni ne
voie, pentru, că nu. folo
sesc. la. .nimic. Şi intri-un 
caz şi in altul, însă, tonul e 
agresiv şi de cele mai 
multe' ori grosier. m  
s Dreptul la replică este u: 
nul dintre atributele de
mocraţiei, de neimaginat 
intr-un sistem totalitar, 
unde toţi trebuie să gânr 
dească în acelaşi fel. La 
noi însă, unde democra
ţia abia „încearcă din

clasă muncitoare îşi bea 
şampania prin reprezen
tanţii ei: Nu m-a de
ranjat răspunsul în sine, 
mâi ales că rămăsese în 
limitele civilizaţiei, şl, la ' 
urma Urmelor, era drep
tul omului să mi-1 dea.

Ceea ce m-â stupefiat 
însă a fost mentalitatea 
pe care o trăda. Adică 
noi să nu gândim, noi 
doar să „reprezentăm" şi, 
profitând de libertatea pe 
care ne-a dat-6 Revolu
ţia, şi la care nici nu

I !

O

goluri a se nâşte“, drep- îndjăznoanr 
tul la replică a fost de- „înainte-*, să 
prins cu mare rapiditate, 
dar e practicat cit merita- 
iitaţea totalitară, incapa. 
bilă să se obiectiveze, 
să accepte- opinia adversă 
şi, neputincioasă a răs
punde civilizat. De a- 
ceea ne e şi imposibil 
să ne amintim, de vre.
.un drept la replică în 
eare semnatarul se joacă 
fair şi să zică. da, dom
nule, aşa e, îţi mulţu-
inesc că mi-ai atras aten. prezenta", îi dăm la cap 
ţia, nu ne-am gândit la cu dreptul la replică.
chestia asta şi, chiar

să visăm 
facem ce 

ne taie capul, fără să 
luăm în calcul consecin
ţele catastrofice pentru 
întreaga societate. De 
gândit a gândit partidul 
pentru noi, noiN ne-am 
dezobişnuit, acum să gân
dească statul, că — vorba 
Iui Caragiale — d’aia.i 
stat! Noi ,,reprezentăm", 
iar când cineva îşi ex
primă îndoiala privind 
modul nostru de a „re- ■

dacă nu suntem întru 
totul de’ acord cu opi. 
nia dumitale, vom ve. 
dea ce se poate face.

Oracolul Brucan zicea 
; că ne vor trebui două; 
zeci de ani până vom 
deprinde democraţia? şt 
toată lumea l-a înjurat. - 1  

însă că |
î)

t

Dimpotrivă, cei vizaţi. Azi constatăm ----  ...
neobişnuiţi cu disputa Brucan a fost optimist, ţ 
de idei, intră in panică Cu asemenea mentalitate 1 
şi, încercând să ; se nu vom ajunge în rând J 

‘ disculpe, deVin agresivi cu lumea civilizată nici 
şi ajung să facă affiftnaţii în cincizeci de anii 
absurde. In urmă cu vre RADU CIOBANU f

s s î  — « — — — - — — ------------------ — »
m tatonai ceau.şist, care au 

săvârşit fapte deosebite, 
0  chiar dacă s-a întâmplat 
g  să nu li se clintească uh 
0  fir de păr. Şansa lor. Şi 
ţf respect pentru, ei. .* 

- •  Dar ee ne facem cu 
' •  puzderia de pretinşi ne- 
-•  voluţionari care cer pri- 
•  vilegd şi drepturi, trâm-

două .camere, recurgân-•  
du-se lâ vot deschis,' sub * 
presiunea unor grupuri* 
4ţ!r revoluţionari prezenţi § 
în Camera Deputaţilor,5  
care au proferat o serie.
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biţându-şi meritele de a

de ameninţări la adresă^ 
parlamentarilor» Modifi. c  
carea a fost votată, aşa g 
încât reprezentanţii par- g 
tidelor din ateul gu-# 

fi ieşit pe străzi ori de vernamental vor benefi-# 
a fi urcat in. balcoanele cia la viitoarele alegeri# 
clădirilor administrative, j}- de voturile celor peste# 
preluând paşnic, la  în- 3°°?° de revoluţionari,# 
televere cu cei de nig. dacă nu cumva numărul# 
caug „cheUe succesclor"? acestora va creşte în# 
Aceştia mint foarte mulţi continuare. Şl uite-aşa t  
şl mai: ales • periculoşi mai avem o categorie xie #, 
pentru societate. Paria, privilegiaţi pe c^e  omiţl •  - 
mentorii "recunosc actun cmstit trebuie să-i sus- •  
ceea ce toată lumea tină material din sudoa^g 
cinstită ştie de jnult că r.ea muncii lui. Iar ju-T*

duce?
pro- •

a fost o greşeală acor. dcţul nostru nu 
darea de diplome parti- “Psa. de asemenea 
cipanţilor la revoluţie 'rituri. m
(care, câţi, în ce mod DUMITRU G1IEONEA J

........  «
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Precizările Comisiei parlamentare pentru Cinsti-? 
rea şi Sprijinirea Eroilor Revoluţiei din decembrie? 
1989 privind categoriile de revoluţionari şi drepturile 2 
acestora. 2

C e - a  m a i  f o i t . . .
; •  Emil dioran. S-a ;
stins din-viaţă, ia Paris, 
Unde se stabilise • din cu 
nul 1937, marele gândi
tor, filozof, prozator E- 
mil dioran — la vârstă 
de 84 de ani —, ultimul * 
exponent al remarcabilei 
generaţii de intelectuali 
şi creatori români din 
perioada interbelică. , s; 
* •  Uniunea Europeană. 
Joi, 22 ivinie, 1995, mi- . 
pistrui afâcerilor externe 
al României, dl Teodor 
Meleşcanu, a înmânat, la 
Paris, dlui Herve de Cha- 
râtte, preşedintele în 
exerciţiu al Uniunii E- 
uropene cererea - oficială 
de aderare a României 
la UE, după ee documen
tul a fost adoptat de gu
vern, susţinut de paria-' 
menţ şi semnat de li
derii tuturor partidelor 
politice reprezentate In 
Senat şî în Camera De». 
putaţilor.

•  Protocol de CCiabo. 
rare. Lâ Bucureşti au a.

vut loc lucrările .. • celei 
de a S,a, reuniuni' co. 

Amine de lucru a Comi
tetelor Interministeriale 
din România şi Republica 
Moldova, încheiate cu 
semnarea protocolului de, 
colaborare în domeniul 

' învăţământului pentru a. 
nul academic 1995—1996.

portante privind opţi
unile politice şi sociale 
ale românilor: preşedin
tele Ion Iliescu întru
neşte cele-mai multe su
fragii în perspectiva noi
lor alegeri, cei mai mulţi 
votanţi preferă PDSR ca 
formaţiune -politică şi tot 
cei mai mulţi se declară 
nemulţumiţi de activita
tea guvernului şi se teul

•  Preşedintele Ungă. 
riei, reales. Parlamentul 
Ungariei l-a reales pe 
Arpad Goncz în înalta 
funcţie de preşedinte al 
ţării pe o perioadă de 

f încă cinci ani, conform 
Go'nstîtuţiei Ungariei, care 
este republică parlamen
tară şi în care preşedin
tele ţării este ales de A- 
dunarea Naţională (par
lamentul). ■

•Barometru de opinie.
Un nou sondaj de opinie 
relevă câteva date int-

de creşterea aberantă a 
preţurilor.

•  Bacalaureat. A în
ceput? (în 21 iunie) şi se 
află în plină desfăşurare 
— cu punct final data de 
30 iunie — examenul de 
bacalaureat, sesiunea 1995. 
•- •  Principesa Ana. S-a 
aflat în ţara noastră 
Principesa Ana de Bour- 
bon, soţia fostului rege 
al României, Mihai de 
Hohenzollern. Principesa

a vizitat Capitala, judeţele 
laşi şi Arad, a dejpus 
flori la monumente ale 
eroilor, a iniţiat unele 
acţiuni caritabile.

•  ‘Marinari români 
dispăruţi. In urma unei 
catastrofe navale cane a 
avut loc săptămână tre
cută în Marea Chinei de 
Est —■- ciocnirea unui vas 
liberian cu o navă sud. 
coreeană —, primul vas 
s-a scufundat. El avea 
la bord un echipaj de 
27 de persoane, între 
care şi cinci marinari 
români, care şi-au pier
dut viaţa..

•  Premierul român în 
Orientul Mijlociu» La
sfârşitul săptămânii tre- 
cute, dl Nicolae Vâcâroiu 
— primul ministru al. 
României — S-a aflat 
înte-o vizită oficială în 
Regatul Haşemit al Ior
daniei, în vederea revi
gorării relaţiilor econo
mice şi politice dintre 
cele două ţări. După Ior
dania, urmează Libanul.

C m  s - a - n t â m p ! < i t . ' .
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C U V Â N T U L  L IB E R

E M O Ţ I I  I A
Pentru oricine un e- 

xamen presupune pe lângă 
studiu si emoţii. Cu atât 
mal mult pentru un ab
solvent de liceu, pentru 
care prima probă de ba
calaureat este si primul 
eXamert oral. Şi se ştie 
câ este mai îa Îndemână 
să-ţi exprimi ideile Ori 
cunoştinţele in scris de
cât vorbind liber.

Desigur că şi acesta 
este un motiv pentru 
care înainte de a intra 
în sala de examen' — 
proba orală la limba ro
mână — absolvenţii Li
ceului. Teoşctic Haţeg 
erau vizibil marcaţi de 
emoţii. Dacă Daniel Vdî- 
nea Îşi stăpânea mai 
bine tulburarea, în schimb 
colega sa Tabita Valeţi 
tremura ca o frunză în 
bătaia vântului. Şi, In 
timp ce băiatul dorea 
sfi-i „cadă“ ceVa din E- 
miiiescu, orice, fata avea 
alte preferinţe, piăcân- 
dii-i mai mult proza. Da
niel, deşi spunea că a 
parcurs toată materia, re
cunoştea că măi sunt 
câteva subiecte pe care 
nu le ştie prea TRne, 
pentru eă nu-i prea {dac. 
Dar era' optimist ţi spera 
să fie bine. Tabita îşi 
dorea, fchiar dacă n-o 
spunea explicit, să treacă 
odată bacalaureatul. Căci 
fiind angajată şl plâ- 
cându-i-TOeea ce face «u 
intertţidneaaă al; urmeze 
o facultate. Alături de 

. ei, dna Eugenia Ilian, 
profesoară de franceză, 
venise să-i susţină mo.

doi, am abordat-o pe 
Tina TudOste, care toc
mai ieşea surâzătoare din 
sală. Net ştia ce notă a 
primit, «iar era bucu
roasă pentru eâ subiec
tele ce-i picaseră („La- 
custră‘* de Bacovia şi 
„Sărmanpl Dktnis" de 
Eminescu) nu i-au ri
dicat probleme deosebite.

Discuţiile cu aceşti ab
solvenţi s-au derulat în 
a doua zi in care se des
făşura examenul oral la 
limba română, In prima 
zi fuseseră examinaţi 1X0 
elevi, <69 dintre ei obţi
nând note peste 7, iar 
între aceştia . 6 au -fost 
notaţi. Oii 10. Frumos bi
lanţ. Şi în acelaşi timp 
încurajator. In sensul 
că-i îndreptăţea fitât pe 
absolvenţi cât şi pe 
dascălii lor să spere în 
rezultate la fel de bune 
şi iâ următoarea probă 
de oral (un obiect la 
alegere* cât şl te cele 
scrise, susţinute te limba . 
-română (obligatoriu), la ţ 
o materie legată de pro. I 
fiî, la alegere şl ultimul 1 
examen, la alegere un o- 1 
biect contrar profilului. ,

Emoţiile pentru atest* 
examen, care pune punct \ 
unei etape de studiu, aut 
fost şi vor rămâne ridi. ’ 
cate pentru toate gane-1 
raţiile. Ele sunt

Viorica roman

rai pe ei şi pe ceilalţi 
colegi,

Urând ii-îe baftă celor 
*. * — *  " ’ “ ■ * -
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în scopul realizării U« 
nul interviu aşa - «nun 
am procedat şl CU alţi
senatori şi deputaţi de 
Hunedoara, indiferent de 
culoarea lor politică — 
l-am căutat pe dl Ioan 
Timiş, membru în Parla
mentul României din par. 
tea Partidului Democrat 
şi, în acelaşi timp, pre
şedintele Filialei judeţene 
a P.D. De alţfel, chiar 
această dublă calitate tri-a 
determinai să-l cătltâffi. 
cu insisfifcţâ pe dl di» 
putat şi să-1 solteităni o 
convorbite

în zadar ne-aU fost Că
utările, Dl Qvidîtt «Turcă,
vicepreşedintele Filialei 
judeţene, ne-a spus:

— Dl Timiş n.a. fost la
De Va de circa p lună d* 
zile. De altfel, Cabinetul 
parlamentar al dumnealui 
este la Haţeg, a'colb unde 
locuieşte. -v

— Găsim pc cineva ®»;
colo ? ,

Trebuie să fie un şef 
de cabinet»

— Dar, peroft, şi la 
Deva are tm cabinet.

— A ta  dor aeesta este 
inferior celui de la Ha-
ţeg. Aici este o consilieră, 
dna Mariana Minte.

Deci, dl îtmn Timiş are 
două cabinete, deservite

de doi oameni care sunt, 
evident* plătiţi din banii 
Parlamentului Nici un 
aii senator sătţ deputat 
de Hunedoara n-are aşa 
ceva. Dar asta-1 altă gâscă, 
să revenim la oile noastre.

Aceeaşi întrebare 1 — 
„unde îl putem găsi pe 
dl deputat i-am pus-o 
şi dhii Trăiau BAsescu, 
vicepreşedinte' al Partidu
lui Democrat' şi coleg eu 
«H Ioan Timiş în Camera 
Deputaţilor, când a fost la 
Deva. Ne-a răspuns:

— Nu ştiu nimic de 
dumnealui. One ştie ce, 
treburi are.

Imediat după acast* 
-spuse, un participant la 
cenftrtnţa d* presă a  dlui 
Ţraiân BăseOcu a sfe:

—i Asta.i călcând lui A»’ 
Iute al partidului.

Cuvintele . de M«ţ| SŞ*

tea»aparţin unui om ca 
portante funcţii te 
ii în conducerea 
udeţene a PJD.

— Adică?, am întrebat.
Domnul respectiv s-a 

făcut că nu aude întreba, 
rea luând, cum se zice,' 
poziţia matului. Tot la 
manifestarea respectivă 
ziariştii prezenţi au aflat 
că de Filiala P.D. din ju
deţul nostru răspunde. dl 
Vacile strâmbu, senator 
al numitei formaţiuni po
litice de Iaşi. Of, laşlaf şi 
Hunedoara nu sunt prea 
aproape.

Iată o multitudine de 
motive — izşwrite din cale 
arătate mai sus — jsă în
trebăm : Unde este dl Ioan 
Timiş, reputat P.D. di- Hu
nedoara ? > - ■ ’ W

Tr .MANbondOS
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şi răcoroasă, lisai 
nord

elice, ploile vor apărea 
după-u miază. Temperata- J 
riie minime vor fi a u Z  
prinse între HI yi 16 g 
grade C, iar maximele f  
in fre W şi 26 grade C, •  
uşor mal ridicate In w «v*
«st. - J

doar o „încălzire*' pen-z
tril emoţiile Cftre.l aş-A
teapă Itt continuare p e | 
tinerii care se decid săi 
urmeze .0 facultate, de- * 
butul Unei Veri fierbinţr 
pentru acest an calen
daristic.

IM  TVM -  
matinali 8,30 ta  
raa oră—î MS I  
M utam ttMi - 1MB

Limbi străine; U m S .  
nematograful de artă 
Ofr>; UA& Demne
animate; 13,10 1001
audiţii; 14,10 TVR 
laşi; 16*6 TVR Cluj. 
Napoca; 16,10 Fii tn 
fnsuţf!; 17*6 Convie
ţuiri; 18,00 Caşuri şi 
necazuri în dragoste; 
«9,06 Ciio; iMO De
sene animate; 20*0 
Actualităţi; meteo,
sport; "20,45 Film. 
(Sophie a ales); 
23,15 Reflector; '23,43, 

■^'Actualităţi; 0,90 Gong! 
^ Emisiune de critică şi 

actualitate * teatrală; 
0*0- Amintiri— ta păşi 
.de* Vais.x ■■

7*6 La prima oră i 
9.K Ora de mmteă ; 
M*0 Documentar;

U M  Telejurnal Worid- 
nei ; 11,35 Teatru f i); 
1400 A c tu a lită ţi; 14,10
Planetarii. Emis 

itru copii; 
ibi străine: 

engleza fii; l l  
Desene animate;/ 
ŞLkegaţ* Mftng ;<8. 
Mexk); 17*0 23 do 
milioane (p. 1);
Ajhr şi noroi (s. 
tea); 18*0 23 de fd - 
lkwrte fp: IR: 26*0 
Ca cărţtte p« fată; 
21,00 TVM — Masa. 
ger; 21,30 litere da şi 
imţ 22,00 Cred»; 21,15 
Teatru: Bonmişefera
Nastasia.

tn solarul arendaşului ing. Honullus Iirdnic — ]a Sin taruirci — cea
de-a , treia recoltă de .vinete (cultivate după legume, ,verdeţuri şi răsaduri) 
promite o producţie bună. Foto: PAVEL'LAZA

6,35 Ştiri, seriale şi 
4.U.; 8,35 Tenis. Uîm- 
biendon (rez,); 9,05 Sal
varea (s. SUA); 10,06 O 
familie foarte drăguţă 
(s/r); 10,30 Cheers( sit- 
com/r); 11,00 Frumos şi 
bogat (S)J 11,30 Vremea 
daribţet fi); t2,oo Preţai 
e fierbinte fibow); 12,30 
Duelul familiilor (show); 
*3,35 Sprtegfield Steiy 
(s); 14,00 Tenis. VVimblen. 
don 'OS (d); 19,45 Ştiri, 
Sport, meteo) 20,10 Ex
ploziv — magazin", 20,45 
vremuri bune — şi. — 
rele fi);' 2145 Detectivul 
Saîlw <s, Gefd; 2245 T0- 
quila A Roneiti (s.p. SUA, 
1*2); 23,10 fiKteer <sA-); 
0,10 Show A ştiri noc
turne. 'V-

7,00 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului f 10,00 
Sbow.ul lui Mauririb 
Costanaa (r); 12,10 O 
blândă pentru bria fi); 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14,40 Benntiful (s); 1540 
Complot te familie (csE 
16,23 Scene de la o Aliată 
(show); 11,00 Desene . a- 
nimate; 19,05 OK, preţul 
e corect (ca); 2o,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri;

- 2L25 Circulă zvonul 
(show); 22,40 Film; 23,45 
Ştiri; 045 Sbow.ul lui 
Mauririo Costanzo; 240 
Cotidiene fi); £,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Targei 
(r); 4,30 Fiecare volum 
4*%

8,30 .Germania azi di. 
minea(ă; 8,30 Bruneh TV 
(mag. TV); 10,30 Cua. 
«temea matinală;, 11,86 In 
orice caz, Stephanie (s/r);
12.00 Kiipp klapp Club;
2240 Vecinii (s); 13,00
Soarele CalSorniei f i);
14.00 Fălcoâ Crest (s);
25.00 Câgney şi Lacep 
fid».); 16,90 Star Trok 
fi. SF); 1740 Baywatch 
(s); „la deplasare"; 18,00 
Să riscăml (cs); 19,00 Tu
tui sau nimic (cs); 2<U>0 
Ştiri, sport, meteo; 20,30 
Roata norocului (cri» 2145, 
AĂ (s.pd; „Nu.s de vi
nă I"; 22,15 Hunter (s.pd
,-Afaceri neîncheiate"; 
23,15 Ijtrieh Meycr d e . 
teţeiuri); 0,99 Spiegel TV 
(reporia)c).

«40 Steri MX . eu Tem
Brokau; 7,30 In miezul 
afacerilor (mag.); 8,W
Azi — informaţii la d ; 
1040 Comerţ TV; 11,00 
Roate banilor — piaţa 
europ.; 15,00 Roate bate. 
lor — piaţa ameriC.; 1E30 
Buletin financiar; 19,00 
Azi — informaţii; 2940 
Ştiri 1TN; 2040 Vfclţa 
noastră: em. eoologtcă; 
21,00 Rntertainxheat X -  
Press; *2,30 Datei ine — re
trospectivă *94; 22,30
WISO — magazin fer. 
man; 23,00 Ştiri ITN; 
23,30 Show-ul serii, cu 
J*y Leac; 0,30 R<«1 Per
sonal (talkshow); 140 
Sterile nopţii*. 2,00 Desfi

de vacanţă; (do).naţii
I

9,30 Golf. Magazin 
PGA; 1040 Sporturi ex
treme de ia Newport, 
ro>odt Island, SUA; 1140 
Baschet. CE masculin de 
ia Atena: Croaţia — Fin. 
landa (d); ÎS,00 Snooker. 
I.iga Europeană *95: S. 
S ^ d v f — S. Dsvies fiţ;
16.00 Snooker. CM de 
Trucuri *95 de la Sun 
City ţr); 1840 Lumea 
vitezei. Magazinul spor. 
tffirtlor cu motor fi); 1740 
Fotbal. Caibi Mondial *95: 
Germania —̂ Argentina 
(înregj; 1840 Sporturi 
extreme; 1940 IVrestling. 
fttfig H'arriors; 2040 Bu
telia de ştiri I; 2246 Ma. 
garianl internaţional al 
sporturilor cu motor;
22.00 Fotbal.

10.00 Interzis - băr
baţilor fi); n,00 Pllm 
seriala „Prinţul "din

/ Bel Air- (r); M40
Film serial: -Faţcon 
Crest* (r): 12,28 Pllm 
serial: -Miami Vlce" 
fi); 2348 Vlva te le  

■7 fi); 14,10 Vldeotext;
16.00 Pn«,t. m eridian; 
18,66 Desena anim ate > 
„Papeye" *fi. V 53; 
1840 Film  docum en. 
tnr: „Planeta noastră, 
Pământul nostru**;
19.00 Mteatdn fim, de 
Radu Coşarcă); 60,00 
FHin serial: „FfiJ."
— «9 . 28; 2040 Doar
o vorbă aft-ţi mai 
rima-.; H m  Telejur. 
nai (m l  din 25. 06);
2240 Film serial; 
,4r.H.i.pjS.“ ep* 26;
3*40 Film arttttic: 
,Jto»l*o- (SUA, 1*52); 
0,15 Videotext. *

DEVASAT PLUS

11.00 Sportul. Mine. 
dorenn (r); 1240 Film 
artistic: „Camera tn 
formă de P< fi); 13,30 
Videotext; *8,86 Vferld. 
net -  documentar j 
19,60 Repere cnltanale
— «misiune de Du. 
mitra Hurabă; £0,00 
Actualităţi TVR; *1,00 
Obiectiv (em. de ştiri 
a DS -f); 21,10 De re 
medica — emisiune de 
Mirela Haşcu; 6240 
Film artistic: a p a r 
tamentul"; 0,06 Video, 
text.
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f l M N H I I  AU RATAT PROMOVAREA
Spirtul Stodenţesc^flroiRil 1*0

1

i rt noaptea de sâmbă
ta spre duminică, in 
#urul orei IM  ia 

stadionul Corvinul au 6 0 - 
primii suporteri din 

Valea Jiului, care doreau 
tă pieoe spre Sfântu 

ia meciul 
Corviiaâi. Pes

te o sută de Umri erau 
din renumita galerie a 
Minerului Lupeni, ce. 
s-om alăturat puternicei

AVALANŞA 

» E  SUPORTERI

i
•>
i

I
î
iVv* ' -
14.
I. '
I-

I
1%
1•  .
I

«.....•ţ'âAsmtanta" 
de suporteri spre stadion, 
<tia primele ok  ale di- 

a pus la  grea 
pe ©rganizat®- 

ta Sfântu 
Au trebuit să 

facă rost de încă 
6—7 autobuze pentru a-i 
transporta la mată. Co
loana a plecat «nai ţâr
ei* ea două «we şi jumă
tate faţă de timpul pre
văzut. Atât galeria din 
Lupeni, cât şi cea din 
Hunedoara au lost bine
W W W  VvfQv* :
steaguri alb~a5 • tre, cu- 
tor0c ciobului Corvi-
mm. ■ ou 

-fi la  dueere fl ta  tna- 
au

tn cundiţii de 
.* .« * —*. dteŞtaăia, dato- 
* «Bâ poliţiei (fin aune- 

din iu d e le  Alba, 
J  «MU, w «1 Covas-

pueienantel 
autobuze, 

fer noi, ziariştii

—y atenţia eu
•MMI primit (0  . ,
tedBMBda, «a te»te -gazde

Ambianţă deosebită pe primitorul stadion din 
Sfântu Ghecrghe creată de puternica galerie îuaw- 
doreanâ ş i . numeroşii spectşftori sosiţi âicl din ora 
şui flăcărilor, dîn Valea Jiului — printre care şi 
cunoscuta galerie a Minerului Lupeni, din Deva, 
Qrfştie şi alte localităţi de pe Valea Mureşului. Pen- j 
ini cei peste 8taQ de hunâtareni tribuna a dea» a  I 
devenit ne încăpătoare fiind ocupată toată am a vCr- « 
de dîn împrejurul tribunei. Acestor inimoşi specia- § 
toţi li s-au alăturat şi spectatori din Sfântu Gheor- t  
ghe care au încurajat şi aplaudat cu căldură reu- j
riiffWfm Wirtm.TraiWiSta-rri ; ' ‘ ■■■'»:.'Ş:fTCÎ© - ■■

Surprinzător, Corvinul a îaeepu* jocul cri 
marcat parcă de importanţa partidei. E drept 
şi arbitrajul părtinitor, vizibil pentru toţi cei pre j 
zenţi, de partea studenţilor bucureşteni fi-a pus « a - I 
prewta pe evoluţia hunedorateter. Fără nici o jenS, * 
M  ir . D. Crăciun a dat la lovituri libere, din toate § 
fazele ce i s-au năzărit din preajma careului de 16 » 
iu împotriva Corvinului doar, doar va înscrie Spor- | 
tuli fe din start, în min, 11 a «cos primul carto- * 
naş galben pentru Gabor, «are şi-a manifestat ne- I 
duroeriraa pentru o decizie aiurea a arbitrului iar * 
după alte 8 minute de joc a văzut galben şi Bar* 
dac. Perioada de inhibiţie a Corvinulai s-a prelua- ,

cam se preconiza, !

ţ D estu le  p e te  n eg re  tn  Cam 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I

r
gi* destul de mult, nereuşind .să atace ta viteză, pe 
ambele laturi ale terenului.
de a  pune în valoare 

Abia ia  min. 18 Mi
temic spre poarta lui Matei 

'-face prima cursă pe stân^T 
şt» la poartă, După pe şa] 
execută 0  Invitară de colţ 

*e Branşează; ta 
te Haidiner aflat ta 
«u capta batonul im 

ra transversală! 
mari», tata -era 

e i bunedorenii au evoluat 
tetta primei reprize, tabela' 
sehimbată.

Imediat după reluare.

a STEAUA 
treia oară consecutiv a 
câştigat titlul de campi
oană ’94—*9$ a Univer
sitatea Craiova şi Dinamo 
BucanuşU» clasate pe lo
curile doi şi trei, şj-w a- 
sigurat participarea ta 
Cupa UEFA •  Ia Cupa 
Cupelor va evolua Petre- 
twl Ploieşti, câştigătoarea 
finalei Cupei Bemâaitu •  
Din ţara noastră vor par
ticipa |n Cupa Intertot* 
Ceahlăul Ftatea Neamţ, 
FjC. Farul Constanţa fi 
JB" Ouj-Nopoca. Au re- , 
trogradat direct #£,, Ma- 
r i t e t a  fi UT» e Du
pă meciurile de baraj de 
duminici şi-a menţin a t 
locul Sportul Studenţesc 
şi a promovat Foii Iaşi.

Aşadar, odată tei înche
ierea meciurilor de ba
raj,. s-a tras cu adevărat 
cortina asupra campiona
tului Diyjziei Naţionale. 
Să «punem drept, a fost 
o competiţie cu unele 
părţi bune, dar cu des
tule pete negre, îndeosebi 
ta fetar, când „regiile" 
unor conduceri de clu
buri, jocurile de culise şi 

jamenteifi au căpătat 
Nici scandalul 

i l  late, taci ia.-' 
aje

___  ., au avut
... , f r f ;

dato-
1 ‘ tel teopeze '

Văzute de

o' lume întreagă. Trucaje 
făcute la lumina zilei, me
ciuri cedate pe faţă s-au 
• cunoscut bine, dar rezul
tatul a rămas cel de pe 
teren. Acuzând rezultatele 
„ciudate* Dobrin spunea 
că nu, ar fi trebuit «ă fie 
omologat acest campionat. 
O asemenea amprentă nu 
putea să rămână fără

RETROSPECTIVA

urmări ta pregătirea mo 
ral-voiftivâ a echipelor, 
ta adâncirea prăpastiei 
dintre vataarea eciUpei 
naţionale .* ţării noastre 
şi valoarea campionatului 
intern. Din păcate, este 
foarte redus numărul for
maţiilor competitive din 
prima divizie a ţării, ca
re ar putea face faţă par
tidelor din cupele europe
ne. Ota fericire, primele 
trei clasate, Steaua, Univ. 
Graiov# şi PfiMtate sunt 
cluburi serioase, puterni
ce din punct de vedere 
financiar ce dispun de 
ed^pe feune, cw mulţi ju
cători valoroşi, iar Pe
trolul Ploieşti a arătat 
că are serioase disponjbi, 
.Wdţl de » urca mai sus. 

Ce ne facem, totuşi, că 
de la Steaua pleacă Pan- 
duru şi Iiie Stan, că ta

Univ. Craiova disensiuni
le djn echipă (Sândoi; Ni- 
culescu) nu sunt de bun 
augur, că Dinamo abia 
acum caută să „astupe* 
Unele goluri. Deci, for

maţiile noastre participan
te ta Cupele europene 
vor. trebui să lucreze se
rios ta omogenizare şi 
vorba unui cronicar va* 
«anta este seurtâ. toam
na aproape 1 Vă amintiţi 
că şi în ediţia trecută ă 
europenelor, reprezentan 
teta noastre in Cupa 
UBKA au ieşit foarte re
pede din întrecere. Doar 
Steaua a apărat cât de 
cât blazonul fotbalului ro
mânesc ta Liga Campio
nilor. Şi nici nu vom fi 
competitivi atâta timp cit 
in campionatul intern e- 
xistă încă o ierarhie dic
tată de cei ritari, «are au 
impus şi vor impune re
gulile, cum bine afirma 
la Constanţa dl Nicojae 
Mărăseseu. Ne îndoim că 
începând din noua edi
ţie a caiaa&mtutot -te -i»'. 
pune ordine ta fotbajul 
nostru, atâta timp cât 
chiar unele persoane de 
la federaţie • ţin pe f^ă 
unele formaţii sau cu 
fostele lor echipe 1 Rămâ
ne să ne bucurăm de 
jocul şi rezultatele de 
până .acum ale tricolori
lor noştri.

. V .  .SABIN C W U

1

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

te bine raaraat pârte afund 
iroseşte de urmăritar^ său #  «entraaza « o m  m  W  

Iute tasta 8b«T<1î te faţa «ratata de t e » t e  Mtafa-
'caStejBsatetetecte fi?1 31 partidei. S^peraii'-1

Iceatraazâ ra ta  ta INr J
i de ta rate —«dn- *

ţele auporteraor taunedpreta au fost deşarte, tatae- » 
Jsrenti să mai «gateze. fn sdiiinfc, Popa I
« scos 3—4 mingi ic  g<4! ;

Arbiteaj părtinitor (patern teiewgteanij » \ tai- 1 
găzii v T W m m , P. Abrudan şi ©. fMogean». *

CORVINUL; TOT», Bordeianu, Haidiner, Ste t  
rean. Eordâc, Costâdhescu (79 H^yiL Gabor (57 Cta- j

MarbvA. P«pa, D0bre, taraUMtaita •mrehe*, m  J
ni<4 Senson (Mezel). , |

... SABIN CEUBU

} J J o r r â d ,  am a r  f i , noi te  U m s “ I

l â
1. 27 de goluri: 

CRAI0VEAXU, U- 
iîIv. Crapova (7 din
im*);

f .  23 de  goluri : 
Axinia, Ceahlăul 0 ;

3. 16 goluri: Vlă- 
.doiu, Rapid (JVLjLa- 
teta» «loria Riahte»
mi

4. 15 goluri: Marc, 
Ceahlăul (2), Val Ste- 
ţ m  <4X ©tal«i
i a | i ;

5. 14 goluri: Cor
cea, ©tahil ©ala)1

-Wi-

MULTE GÂNDURI » E  NC«IMRARE 

A TSICOUWLOR

3SM a«r.#e tacheiase bine Canjpionâtul Disiziei 
Naţionale şi .deja unii jucători îşi pregăteau valizele 
peetau » ideca pe ta alte «echipe, peste Notare, Ue ta 
formaţii din ţară.

Sigur, e vorba încă de discuţii, tatonări, trata
tive. După Panduru, Ihe Stan te «iţi» *« gândesc 
să-şi schimbe echipele, dăroiu (B\ C. Naţional s-a 
gândit ta Dinamo şi ’Ragted, dar nu e exclusă tete 0 4
earee In îîngarta. ltais«P6itatea Q okm  -sr pita <te
S vtcq pe Emoieanu (Peteohd). Aşânia II (Cetadăalţ,
supărat că l-a depăşit Craioveanu la golurile marca
te, vrea şi el te> debarce, dar conducerea clubului 
nici stu vrea .să audă. .

Şi e numai începutul... (S.C.)

' tfy

* Suporterii veniţi I» 
1 mmăr ttşs de mere fa

' S Nfibtt# -Gheorjfiee o» iost 
> iacresâterri fn ţw ţe  de 
î  Joc a tmrwdoretâtar, in- 

i l 4 tnfrnctm ie tetmieo-tac- 
M  m e  ele jucătorilor sSL 

1 |Wn păcate, Cortrinte a 
1 tăcut ue joc mai slab, 
;  atacul jiin i ftprit de e- 

’ I  ţioaâbăe. £  drept că ju-
* .oSteru uu fost foarte ti- 
î  moraţir. că arbitrii erau 
» pe fată cu bucureştenii, 
J aţi "Cabor o intrat pe te 
rn fen  după ce tefise din

‘ vineri, după o gri- 
rebelă, dar cum îşi 

şi Harnică între- 
:dppă snete. «tecI 

ctdem  vtei nu s-au an- 
■aajat mai puternic, nu

m-au ajutat 
Şi Hacă ea 

mm

•ea mult".
n-a gri

le scenă 
de atdtea 

ori, credem oft Inimoasa 
gdlerie kunedereană ca
re a  căutat, şi a reuşit 
să susţină necontenit pe 
Corvinul şt mai mult, a 

şi tăria morali să-i 
pe jucătorii profe

raţi, merită 
î  m

ori. credem

&

felicitări şi... 
t numai că 
Orofot cu un 

ctMHfnt după încheierea 
partidei, pâ jucători, dar 
m  scandat, ea şi înaintea 
partidei „Corvinul, Orice 
ar fi, noI te iubim Fcu-

„e i ium it ibs'I i im gri r'7 Stsdfi ' «flJ> 'ITXXŞ un ftWftl J ta®
î'f Luaţi aminte

REZULTATELE C0LORLALTE TAgTTDE 
DE LA BARAJ:

— PdB. Iaşi 5—6 (după lo
vituri de lâ  U  ro) 5 Flacăra Mar&tâ — W£* 
Uneşti 0—1 ; Faur Bue. — Dunărea Călăraşi 
t e - 1 ;  LCXM. Bv. — Aro C.LUng 0 ^ 1 ; C.F.R. 
Chij-Ofimpla S, Mare 1—4 (SjCd I

» /* ■ »r st

Conform programului 
stabilit (şi anunţat din 
timpi, ieri s-au desfăşu
rat primele meciuri de 

d in  Turneul pre- 
a l judeţului nos-

PR1MELE MECIURI ÎN TURNEUL

PRELIMINAR J.UPEŢEAN I'filNTIiU COPU

tru, intre echipele C.F. victorie se acordă 3 punc- 
Aiiman Brad — F.C. te, iar ia meci egal un 
Start 191 Deva Şi Mure- punct In caz de egali- 
şui Deva — Aurul Brad tate in grupe, se va ţine 
(Seina Valea Mureşului) cont de victoria directă 
şi Jiul Petroşani — Mi- Dacă egalitatea se men- 
nerul Lupani (seria Va- ţine, se joacă un meci 
lea Jiului). Rezultatele suplimentar de departa- 
acestar partide, in ziarul ' jare şi dacă egalitatea 
nostru de mâine. persistă, se execută lovl-

Reamintim organiza- turile de la H m. tn 
tarilor, da? fi spectatori- cazul unei eliminări, fu 
ior, că jocurile se dispu- catarul Sancţionai va sta 
tă pe terenuri normale, automat în urmÂLparea 
cu două ropCize de J0 de etapă (dacă nu a incăl- 
reimte, dă se admit 4 cai .grav regulamentul 
schimbări de jucători, de foc), 
pios portarul te m  la ŞbNWN CERRU

a w m m v t u i u i — r MARTI. 27 IUNIE 1995



Precizări ale Comisiei 
Parlamentare pentru 

Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor

In legătură cu catego
riile de revoluţionari şi 
cu drepturile acestora, - 
Prefectura judeţului Hu
nedoara ne-a remis o a- 
dresă primită de la par
lamentul României — Co
misia pentru Cinstirea şi 
Sprijinirea Eroilor Re\?o-

luţiei din Decembrie 1989
—•, semnată de dnii sena
tor Vasile Vetişan —- pre
şedinte, deputat Constan
tin. Bebe Ivanovici —̂ se 
cretar executiv şi de dna 
Silvia Dumitrescu — se
cretar tehnic.

lata conţinutul acestei 
adrese :

In prezenta precizăm categoriile de Lţptători pentru 
victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, care be
neficiază de drepturile prevăzute în Legea 42/90, repu
blicată in august 1992.

I. Urmaşii EROULUI MARTIR
Aceştia trebuie să deţină în original (sau copie) cer

tificatul de EROU MARTIR, însoţit de atestarea de că
tre Comisie a calităţii de urmaş.

II. lu ptă to r  pen tr u  v ictoria  revoluţiei
DIN DECEMBRIE 1989

• Această categorie are înscris în certificat. "în partea 
stângă, lângă tricolor, subcategoriile, după curn urmează :

1. RĂNIT
2. REŢINUT
3. REŢINUT ŞI RĂNIT
4. REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE
Categoriile :
1. DECEDAT ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE

REVOLUŢIONARE . -
2. RĂNIT-IN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE RE

VOLUŢIONARE - ; -
3 PARTICIPANT LA REVOLUŢIA ROMANA DIN 

DECEMBRIE 1989, vor fi luate în considerare după cum 
-urmează : . , ' ■ ‘

1. Deţinătorii certificatelor de „DECEDAT ÎN LE
GĂTURĂ" beneficiază de Legea 42/90,. republicată în 
limitele impuse de textul de lege.

2. „RĂNIT ÎN LEGĂTURĂ” nu beneficiază de drep
turi.

 ̂3. Fraza ultimă de pe certificatul de PARTICIPANT : 
„Prezentul s-a eliberat spre a fi folosit în faţa autorită
ţilor fcompetente in vederea obţinerii drepturilor confe
rite de Legea 42/90" face trimiterea directă lajohţinerea 
-Brevetului şi a Medaliei de Participant, acest titlu 
fiind doar onorific. NU CONFERĂ NICI UN ALT DREPT 
PREVĂZUT DJ2 LEGEA 42/90. . :

In cazul în care vor fi pUşi în drepturile Legii 42/9®, 
republicată, alte persoane decât cele prevăzute de lege, 
întreaga răspundere penală revine atât oficiilor juridice, 
cât şi celor care aplică greşit legea.

.-r tvw n w rtw w » «-■»»'■ • • .v^.vc.v.vcn-.

Activităţile de gospodărie comunală 
din Deva din nou în actualitate v

Gredem că problema taxei de anticipaţie va deveni 
clară pentru majoritatea cititorilor, venind cu următoa
rele precizări: taxa de anticipaţie este folosită de fumi-

In acelaşi timp constatăm că sunt beneficiari ai ser
viciilor noastre care cu bună ştiinţă sau din indolenţa 
nu achită sistematic taxele comune având situaţii

zori pentru ă produce şi livra energie termică în luna < acceptabile jpe care ie vom ştlpuhe atenţiei Dvs.
respectivă, având în vedere că facturarea acestei 
ducţii se face la sfârşitul lunii şi deci nă e p 
de dobândă. Ea trebuie reactualizată de câte ori este 
cazul funcţie de inflaţie, reprezentând media lunară a 
cheltuielilor. Vom da un exemplu edificator» dacă o fa
milie a plătit înainte de anul 1990 o taxă de anticipaţie 
de 70 Iei, cu aceşti bani nu mai poţi produce niinic azi 
şi ei fiihd folosiţi lună de lună nu au avut cum fi „in
dexaţi". ’ -  * 1 .. - ’ .

Ga atare invităm pe cei care până la această dată nu 
au achitat această taxă (atât din cadrul asociaţiilor de 
locatari cât şi agenţii economici) să facă un efort, nive
lul cheltuielilor pe timp de vară fiind mai redus şi să 
deptirtâ la Credit Banc unde am deschis un cont spe
cial pentru această taxă (pe care l-am înscris pe factu
rile emise). /

Nu putem fi de acord cii asociaţiile de locatari nr. 
56, 58, 99, 109 şi 125 şi cu agenţii economici SG Ericon, 
SG Integral Gomtour şi Direcţia de Poştă care refuză 
achitarea taxei de anticipaţie. Pentru aceşti beneficiari 
vom sista imediat serviciile dacă mi îşi reconsideră po
ziţia faţă de această problemă. -

De altfel Ministerul Lucrărilor Publice prin adresa 
nr: I40/DSGC/22 mai 1995 către asoc. de locatar: nr. 128 
Deva precizează clar obligativitatea reactualizării taxei 
de anticipaţie.

RAGCL Deva se confruntă, în continuare cu bloca
jul financiar generat in principal de incapacitatea de pla
tă a unor beneficiari (unităţi bugetare, regii subvenţio
nate, unele familii nevoiaşe).

v •  •  • •  WWWWmWWWWmi mmmmmmmmmr nmmww

Deva, vedere spre cetate.
Foto PA VEL LA ZA
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leg ii pen tru  accelerarea precesului de p rivatizare
Comisia administrativă a 

judeţului Hunedoara; - 
în temeiul Legii nr. 55/ 

1995 pentru accelerarea 
procesului de privatizare, 
precum şi ale art. 109 din 
Legea administraţiei pu
blice locale nr. 69/1991, 

H O T A  R A Ş T E : 
Art. 1. Prefectura, prin 

aparatul de specialitate, îm
preună cu filialele judeţu
lui Hunedoara ale Fondu
lui Proprietăţii de Stat şi 
Fondurilor Proprietăţii Pri
vate, vor organiza acţiuni 
de popularizare a Legii nr, 
55/1995 şi a acţiunilor or
ganizate în aplicarea ei, fo
losind în acest sens mass- 
media, tipăriturile ce Vor 
fi primite şi realizarea de 
tipărituri proprii, în spe
ciali a 2000 bucăţi afişe cu

«uv-.v.

Anul M I •  Nr. 14JU

textul legii sau extrase din 
lege.

Ari. 2. La nivelul muni
cipiilor, oraşelor şi comu
nelor primarii vor orga
niza colective de speciali
tate care vor coordona ac
ţiunile necesare aplicărlile. 
gii în teritoriu.

Art. 3. Până la ' data de 
21 iunie 1995 vor fi defi
nitivate propunerile prima
rilor de delimitare a cen
trelor de întocmire şi dis
tribuire a cupoanelor no
minative de privatizare, 
pentru a putea fi aproba
te prin ordin al Prefectu
lui.

Art. 4. Definitivarea pâ
nă la 25 iunie 1995, de că
tre Inspectoratul Judeţean 
de poliţie a evidenţei be
neficiarilor de cupoane no

minative de privatizare po
trivit art. 2, alin. 2 din , 
Legea nr. 55/1995.

Filiala judeţeană a FPS, 
cu sprijinul aparatului de 
specialitate al Prefecturii, 
va aşigura listarea benefi
ciarilor de- cupoane nomi* 
native de privatizare pe 
municipii, oraşe, comune şi 
centre de întocmire şi dis
tribuire, până cel mai târ
ziu la 5 iulie 1995, când 
vor fi puse la dispoziţia 
primarilor.

Art. 5. Până cel târziu la
1 iulie 1995 primarii vor 
recruta personalul necesar 
pentru întocmirea şi dis
tribuirea cupoanelor nomi
native, de privatizare pe 
centrele stabilite, orientân- 
du-se în această acţiune la 
folosirea, cu prioritate, a

aparatului , propriu, şome
rilor, pensionarilor şi a al
tor categorii de persoane 
defavorizate social.

Art. 6. Filialele judeţene 
ale FPS şi FPP vor defi
nitiva până la 1 iulie 1995 
lista societăţilor comercia
le din judeţ ce vor face 
obiectul privatizării în ma
să şi o vor prezenta Pre
fectului pentru a fi înain-: 
tată Guvernului..

Art. 7 Secretariatul . or_ 
ganizat potrivit Ordinului 
nr. 129/1995 al Prefectului 
judeţului Hunedoara va 
coordona întreaga acţiune 
de aplicare a Legii pentru 
accelerarea procesului de 
privatizare.

Preşedintele
Comisiei Administrative, 
ing. GEORGEL RAICAN

Sunt câteva asociaţii de locatari care din lipsă 
preocupare şi organizare defectuoasă a încasărilor nu i 
şese să recupereze restanţele, ajungându-se la sume pa 
un apartament de peste un milion de lei (ex. Boandl 
D-tru, bl. €1/84 — 1.5 milioane lei; Pogăceanu D-tru, bl. 
A/24 şi A vădanei Doina, bl. P6/2J. câte 1,1 milioane, Jucbi 
Argblr şi Mura pena din bl. €0, ap. 105 şi 113, c&te t  
milion, toţi din M. 15. Mai simt Orăşanu Sorin, fii. 29, CB 
900 mii lei, Grigoras Suzana, bl. 34, cn 800 mii Iei, Mitn- 
lescu Re mus, bl. 4/24, 820 mii lei, Moldovan Alexu, ML 
73/3, €24 mii lei şi mulţi alţii). '

Yom da exemple de asociaţii de locatari cu restan
ţe mari, care au facturi de mai mult de 3 luni neachi
ta te : 16 (19,6 milioane lei), 17 (26,4 mii.), 18 (20,6), M
(37.2) , 21 (23,4), 23 (27,8), 27 (33,7), 28 (26,4), 29 (47,2), 90
(30.2) , 31 (39), 113 (27,7), 129 (28,4), .141 (5®,3), 142 (35,«J, 
143 (19,5), 147 (26 mii.).

La asoc. 129 (ad-tor Bonta Gh.), nu e clarificată evi
denţa In acte şi are un mare debit (28,4 milioane).

Ea asoc. 147 (ad-tor Ştefan Iuliana), programul de 
încasări este foarte redus, nefiind preocupare pentru re-, 
cuperarca restanţelor. *.

La asoc. nr; 72 (ad-tor Ţripa Viprel), nu s-au afişai , 
taxele comune pe luna mai" până pe data de 20 iunieţ

Oare unii cetăţeni ai acestui municipiu nu înţeleg i 
odată că nu este posibil să consumi fără să plăteşti 7 i

Mulţi se plâng că e un consum prea mare, .dar toţi j 
neglijează măsurile ce se impun pentru eliminarea pier- i 
derilor din reţele, nu pun stop risipei prin spălarea ma
şinilor, a trotuarelor, udarea spaţiilor yerzi şi a gră
dinilor de zarzavat etc.

'Mulţi ‘cetăţeni reclamă că nu ajunge apa în tot tim
pul zilei la ultimele nivele. Această situaţie poate avea 
mai multe cauze: colmatarea conductelor din blocuri 
în timp, blocarea unor robineţi, consum exagerat şi -pier
deri în reţele, dar şi cauze care ne aparţin dar în care, 
din lipsa fondurilor, nu putem interveni pentru a I» 
remedia.

Am dori să informăm cetăţenii care beneficiază de 
apă potabilă din magistrala de aducţiuno a acesteia, că 
nutoai'CU ocazia opririi furnizării apei din data de 20 
iunie a.e., pentru remedierea . defecţiunilor şi întreţinerea 
întregului sistem arh'cheltuit cea IDO milioane lei, an- ; 
grenând In această acţiune care a durat nori stop 24®- 

s-ce peste 280 de salariaţi. . . ;i„-, .
i m - JCttt .Ad/această, j^rioşdăjŞftCţia ; eşte mobili-
m tă . pentru remedieri ip reţetele ex|firioare de termo- 
ficare, urmând, ca în aoeaştâ vară să înlocuim 9 km de 
.reţea, să reparăm uri. nt* de 22 ,şchjmb|toare/ de căldu
ră şi revizuirea a încă 200 şi să refacem izolaţia pe con
ducte (9000 mp) şi. toate acestea Jn condiţiile unei. da- . 
torii neonoratc. de 2,5 miliarde lei-la Mintia, 182 milioa
ne la IRE, .39 milioane la S.G.A„ iţi să amintim prin
cipalii furnizori. Puţini şţiu că în baza unui grafic 
suntem obligaţi să plătim Ia . F.E.. Mintia1 chenzinal câte 
800 milioane Iei , pentru >a ' evita sistarea furnizării apei . 
calde şi' că in aceste zile cu ajutorul conducerii BCR 
Deva : ato'îiiat un credit dc 500 milioane pentru a putea 
plăti rata scadentă a cărei dobândă va trebui recuperată 
din penalităţile, care sunt' facturate ‘ celor cu restanţe, 
indiferent dc natura beneficiarilor.

Cu rişşjul dă ne repetăm, es'te cazul ca , toţi locui
torii municipiului să înţeleagă că trebuie» să achite la 

. timp datoriile către RaGCL DEVA, Ne întrebăm- cum 
' pof unele, asocTâţîi de locatari să achite ţa zi taxele co

mune si merită să le  dăiji ca exemplu V Asociaţiile de 
locatori nr. 34, 37, 38, 39, 40, 41, Ă2, 44, 51, 52, 54, 55, 
55/57, 61/6?, 64, 65, 66, 69/ 71, 72, 75, 75, '77, 8'0, 83, 
85, 80, 87,-90,»9î/99.'104, 122, 125/133, 137, 163. : .....

Pentru populaţia1 care nu 'tocdieşţe 'în Blocuri, *-a 
luat măsura ca trimestrial să se xttea^că âpometrele.yn 
rest calcufându-se apa în pansai, «deci/ regutarizârea 8 -  
cându-se o data la 3 luni.

Nu putem trece cu.ved.erea pe unii agenţi,economici 
care sfţdează. pur şi unitatea care le âsigură apa
şi căldura şi; le ridică recurile fitenajere. Edm unităţi 
care de ani de zile nu Aehită- nici lin leu pentru ser
viciile prestate (ex. SC Mixtă ltOMGAG, REGON ELEC
TRONICA, VERONA IMPEX, AF MIDA, MINERVA 
COMPRES, DANIEL +  GINA PliOD COM, GRECOM 
SRL, SEVCOMCENTRAL etc.). Unele — unităţi priva
te fantomă „au dispărut" şi au lăsat tn urma lor un lis- 
ting întreg cu datorii: SC KOSMOS ALASKA, IMPJES  ̂ ■ 
DARCON SRL, TRlCOFEX' SRL, IMPEX MARIA, CRO- '.! 
SEŢA SRL, PATISERIA FLORA, DANA COMIMPEa, 1 
SG INTEC GN CONŢI şi care vot trebui "să răspundă j 
în faţa justiţiei- Vom reaminti aici şi unităţi care sa per- j 
manentă înregistrează restanţe fi» plato datoriilor: Of. ! 
jud. de Sport, SC UECEBAL, SC HQRTINA, EM DEVA, 
RAGCL HAŢEG, SC PANI BEKER, IIRUC BUC., AEM ; 
SIBIU, NTATEX SA, METALOTEX SĂ, PNL şi PARTX- 1 
Dl/L REPUBLICAN. .. ,

Anunţăm pe toţi beneficiarii rău platnici că suntem . 
siliţi să luăm măsuri de sistarea serviciilor, inâHeiWO# | 
de. consecinţe şi dacă până acum au fost numai amenin
ţări, vom trece la fapte, pentru că NÎJ SE MAI POA®B. 
Din cauza lor vor suferi şi cei corecţi şi nu este echitabA

Gerem în acest sens sprijin din partea Primărie! 
municipiului Devă, Ihspectoratiilui de Poliţie Sanitară 
şi Poliţiei municipiului pentru că ar fi păcat să ne batem 
joc de zestrea moştenită — posibilitatea asigurării apel 
reci şi calde, a căldurii — non stop. (P.)

CONSILIUL DIRECTOR AL RAGCL DEVA
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Doamna învăţătoare
„Cu ani şi ani în ur

mă, copiii Aninoasei şi 
dascălii lor erau adver
sari redutabili in între
cerile artistice judeţene. 
Şi nu puţine au fost ti
tlurile de laureat- cuce
rite de cei care, ieri, e- 
rau copii, iar astăzi sunt . 
părinţi. Şi, iată, tradiţia 
te reia- Revista muzical- 
coregrafică, ai cărei 
membri numără acum 
45 de copii, a reînviat 
sub îndrumarea ăceleiaşi 
doamne învăţătoare, 
Magdalena Farago. Ală
turi de dumneaei se a- 
flă mai tinerele doamne 
învăţătoare Didina Bot- 
gros şi Delia Holobuţ".
A fost nevoie să-i re
amintesc doamnei Mag
dalena Farago acest text 
(scris de prof, Jana 
Stane, directorul Şcolii 
Generale Aninoasa, şi 
rostit pe scena clubului 
din localitate, la debutul 

. noii formaţii artistice a 
copiilor), pentru a o de
termina să-mi' acorde 
câteva, clipe de... destăi
nuire.

— Da, vă rog, despre 
copii să scrieţi, despre 
şcoală...

— Nu vă dezminţiţi, 
nici in pragul celui dc-al 
40-lea an de munca’ la 
catedră, măreţia modes
tiei care vă aureolează 
conduita.

— Aşa am înţeles, aşa 
am învăţat când m-am 
iftegătit pentru meseria 
de învăţător. Aveam 21

venit

aici, din Odorhciul Se
cuiesc. Păstrez şi acum 
în memorie îndemnul 
diiscălilor m ei: ,,,Sunteţi 
copii de ţărani şi de 
muncitori, dar când tre
ceţi prin localitatea unde 
veţi munci ca învăţă
tori toată lumea să ri
dice pălăria. Un învă
ţător trebuie să-şi câşti
ge respectul prin fap
tele lui".

DESTĂINUIRI

-r- De decenii vă bucu
raţi de acest respect!

— Mulţumesc. L-am 
simţii. E mare lucru să 
ştii că-ţi este preţuită 
munca. Prin acest res
pect, menţinem şi preş- 
tfgiul şcolii. Când am 
venit aici nu ştiam, nu 
vorbeam româneşte. Lu
cram la grădiniţa cu pre
dare în limba maghiară. 
La examenul de defini
tivat, la Timişoara, mi-a 
„căzut" poezia de dra
goste a lui Mihai Emi- 
nescu. Când m-au auzit, 

.profesorii mi-au spus: 
„Ce cauţi dumneata la 
grădiniţa cu'  predare în 
limba maghiară, când te 
exprimi atât de corect 
şi de frumos »- româneş
te ?!". Este adevărat, că 
am învăţat, m-am pre
gătii tot timpul cu dic
ţionarul alături, iar azi 
mă bucur mult de tot 
dp câştigul meu spiri

| Pentru femeile născute
în Zodia Racului

l Posedaţi o memorie excelentă. Spiritul dv. de a- 
) similare vă face abile şi pricepute în afaceri. Vă stră- 
1 duiţi mult să reuşiţi in viaţă, atingeţi culmi înalţe 
l de unde — atenţie i — este foarte uşor să vă pră- 
i buşiţi. Aveţi o predispoziţie pentru îngrăşare. Cău- 
J taţi permanent să vă păstraţi farmecul propriu şi 
\ moderaţia în tot ceea ce faceţi. Încercaţi să fiţi in- 
t dulgente şi generoase, spre a evita inutile tensiuni. 
? Câteodată vă lipseşte tactul necesar, dar conversaţia 
l eu dv. este agreabilă, plăcută, adesea savantă. Vă 
1 place să fiţi pe primul plan, vă încântă publicitatea 
/ făcută in' jurul dv. Aveţi gusturi artistice şi o via- 
J ta dinamică; sunteţi tenace, perseverentă, cu mult 
ţ  simţ practic. / * ,
4 * Semnul Racului reflectă in ansamblu asimilarea 
} condiţiilor ambientale pe planul unei intense vieţi 
1 interioare; conştienţi de responsabilitatea dv., tre- 
i buie să manifestaţi mai multă supleţe în opinii şi 
ţ atitudini.

tual'.
' — Câştig pe caro l-aţi 

revărsat cu generozitate 
asupra şcolii, priiţ copiii 
pregătiţi, prin formaţii
le artistice create şi în
drumate. Vă reamintesc 
cele 4 formaţii muzical- 
coregrafice onorate cu 
locul I pe ţară, alte două 
cu premii pe judeţ, co
rul/  claselor I—IV, cu 
$ouă locuri I pe judeţ 
şi alte două cu locul II.

— Sunt fericită, că am 
lăsat ceva în urma mea, 
că am făcut ceva pen- 
.tru copiii din Aninoasa 
Apel ceva care s-a re
luat acum cu fiii copii
lor de ieri Această mun
că m-a menţinut tânără 
sufleteşte, m-a ajutat să 
rezist necazurilor fami
liale prin - căra am tre
cut şi trec. N-am. bănuit 
câtă putere poţi acumu
la când nu-ţi poţi lăsa 
aproapele să sufere.

Acest granit aparte al 
nemărginitei forţe de 
dăruire, de sacrificiu 
este întruchipat de un 
om dc o feminitate rară, 
un dascăl ce conferă d- 
luatului pe - eare-l mo
delează demnitate, cin
ste onestitate, căldură, 
făcăndu-l să vibreze la 
frumos, pur, înălţător. 
Acestui DASCAL-OM ti 
spunem, in ajunul celui 
de-al 40-lea an de sta
tornică muncă: „Iţi mul
ţumim frumos, doamnă 

.Magdalena. Farago

■ LUCIA LICIU
' .VWO-iWiV.'

neu este 
I mai 

frumos"
Micuţa din fotografie 

se numeşte DI AXA
BIANCA IACOB - şi 
este din Deva. S-a năs
cut în 9 martie 1995, 
fiind cel mai frumos 

primit anul acesta 
de mămica ci de Ziua 
Femeii. ‘
'Fotografia o prezin

tă la vârsta de 6 săp
tămâni, deci pe Când 
era ceva... -mâi- tână
ră decât acum, <

Ii dorim Dianei să 
crească mare, sănătoa
să, frumoasă şi cu
minte, iar părinţilor să 

, ;fie fericiţi—de ;,paşii“ 
făcuţi în viaţă de fii
ca lor. (V.R.) ,

R eîntoarcere

Desen de DORINA ITUL CRÂNG

Mă-ntorc Ia tine, Poeziei 
tn templu-ţi cu nespuse frumuseţi 
Păşesc sfios, căci vremea e târzie 
Şi nu mă mai aşteaptă ca în alte

dâ̂
Am rătăcit pe drumuri neştiute.

mie,
Lovit-am tost de oameni şi de

leg i,
Voit-am să aprind In semenii-mi

făclie
Pentru iubire, viaţă şi

destine-ntregi.
v - v  - : ^ ■■ ' y
Şi, totuşi, sufletu-mi rămas-a 
Curat şi neştirbit, ea de câpil,
Zidit etern el îmi rămâne casa 
De vis, de doruri şi destin.

VERGHELIA CIIIFOK

",

i, apoi părinţi
l ê la terminarea Facul

tăţii-de chimie anorganică 
din Bucureşti, dna Geor- 
geta Felicia loja lucrează 

• în acelaşi domeniu — cel 
al cooperaţiei. Din 1985, 

:,/'to;„Drum. nou“ Hunedoara, 
deţiiiâhd de'cinei ani func
ţia de preşedintă.

■ Ce se mai întâmplă, 
care este situaţia actuală 
în: cooperativă,' dnă preşe
dintă ?
;' ,r~ Ne ' confruntăm cu u- 
nelo probleme' în desface
rea produselor, în asigura
rea de comenzi la capaci
tate in unităţile de serie 
şi pentru comandă. Au a- 
părut acele produse „la 
mâna a doua“ la kg şi 
chiar de ordinul tonelor, 
aduse din Occident, case 
influenţează negativ des
facerea în magazinele noas- 
tre. Apoi concurenţa nelo
ială cu; produse aduse, în 
consignaţii de persoane ca
re toc bişniţă, Fiind pro
filaţi pe confecţii, ne lo
vim de această concuren
ţă neloială. Altă problemă 
este dobânda mare pentru 
creditele de Ia bancă. Nu

am curajul .să iau credite, 
circuitul bani-marfă fiind 
lent.

— Sunt speranţe că se 
va schimba ceva ? .

— La începutul* acestei 
luni am fost la corigresul 
cooperaţiei pe ţară. Ni s-au 
promis unele facilităţi. Gu
vernul a promis că va în
cerca să sprijine coopera
ţia, fiind singura care a- 
sigură încadrarea handica
paţilor. Prestaţiile de ser
vicii pe care le facem noi, 
alţii nu le fac; tarifele

* pentru confecţii sunt' cu 
50 la sută mai mici decât 
la alte unităţi similare. Gu 
-toate acestea, nu avem so
licitări.

— în acest caz aveţi pro
bleme cu salariile persona
lului. , - ' ..

— Ponderea, respectiv 90 
la sută dintre salariaţi, sunt 
femei. Pe ele le salvează 
soţii. ;

Dna ing. loja a dovedit 
disponibilitate, sinceritate 
pentru dialog. Am discutat 
mai apoi despre familie, 
copii, părinţi. „Soţul meu, 
Viorel. loja, este inginer 
metalurg. Am fost colegi

de clasă la Liceul nr. 2 din 
Hunedoara şi, tot în ace
laşi timp, am fost studenţi 
la - Bucureşti: Ne-am căsă
torit în timpul studenţiei"*

In luna mai, soţii Ioja> 
au aniversat 16 ani de la 
căsătorie, iar recent s-at» 
întâlnit cu foştii colegi dd 
liceu, sărbătorind două dcs> 
cenii de la absolvire. Eve
nimente emoţionante, în
cărcate . de' aducari-aminte 
despre eei mai frtuaŞdl ani 
ai majoratului, ai -Sbaiten- 
ţiei. Pentru familie, «ele 

mai frumoase împliniri sUrrf 
cei doi copii : AneauRaluca 
şi AndrCi-Radu: :Fetiţă fa' 
elasa a Vil-a, iar; băiej 
lui într-a IlI-a. „Bucuri" 
emoţiile lor sunt şi ale me
le — "spunea dna Feliei*. 
Când ei sunt fericiţi, sun
tem şi noi, când au o du
rere, un mic necaz, le sun- 
. tem alături, pentru a Ie 
‘alina, a-i încuraja".

...O familie unită, <S* 
multe alte familii din Hu
nedoara, in care copiii gfU 
sesc reazemul, cadrul ăe 
care au atâta nevoie.

. '■ ESTERA SC9A

PLANTE DE LEAC

S o c u l
Dc la soc se folosesc ceaiul de soc ajută la e - |-  

florile. Geaiul are proprie- liminarea apei din ţesu-| 
tatea de a provoca o turi. Se foloseşte Ca me-l 
transpiraţie abundentă şi dicament natural în obe-1 
.este recomandat in gri- zitate, contribuind la slă- I 
pă, răceală, bronşită, a- birea celor foarte graşi. I 
jutând indirect la scăde- Geaiul se prepară prin I 
rea temperaturii. Geaiul infuzare : o linguriţă sau I 
din flori de soc influen- două de flori la 250 g |  
ţează” favorabil reumatis- apă> Se beau 3—4 ceaiuri I 
mul, guta,' bolile de ri-. călduţe pe zi. I
nichi şi vezică, prin J iu - Extern, florile de soc I 
reza pe care o produce, se recomandă sub formă I  
De asemenea, măreşte de băi sau cathplasme in I 
cantitatea de lapte la fe- furuncule, abcese, arsuri, I 
meile care alăptează. A- având proprietatea de a j  
vând.efect uşor laxativ, calma durerile. I

Sfaturi practice
■  înainte de tăierea verdeţurilor, tocătorul de 

lemn se va ţine puţin în apă fierbinte; in acest ţel 
sucul plin de vitamine al'legumelor nu va mal fi 
absorbit dc lemnul tocătorului;

■  Petele de pe mobilă, lăsate de un obiect fier
binte, dispar dacă le frecăm uşor cu scrum de ţiga
ră. Pentru mobilele lustruite se adaugă în scrum şi 
o picătură de ulei de floarea-soarelui. Mobila păta
tă de degete se freacă mai uşor cu o cârpă moale 
muiată în apă amestecată cu câteva picături de amo
niac, după care se şterge repede cu o flanelă până 
capătă lustrul necesar.
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CORPUL EXPERŢILOR « U l i i  SI 
C0NTABIUL1 AUTORIZAT! DIN ROMÂNII

Stt i M. Kogălniceanu nr. 2, telefon 614658

TEMATICA DISCIPLINELOR DE EXAMEN PENJRU DOBÂNDIREA 
. CAL1TĂJII DE CONTABIL AUTORIZA* S

1. TEMATICA DISCIPLINEI — 
CONTABILITATE

1. Patrimoniul ca obiect al reprezen- 
tării contabile;

2. Bilanţul situaţiei patrimoniului: de- 
bilanţului, modele de bilanţ,

file calitative de activ Şi p*iy. 
ecuaţiile bilanţului, determinarea rezul
tatului pe bază de bilanţ; \
, 3. Calculul economic In contabilitate :

venituri şi rezultate, contul de 
profit şi pierdere;

4. Contul şi dubla Înregistrare: noţiu- 
fifia de cont, ferme şl structura contelui, 
mecanismul d Ublei iqregisţrări,. analiza 
Contabilă a operaţiilor economice şl fi
nanciare, planul de conturi general;

5. Principiile cştttabUn; j&rudpnţev jppr*- 
manenţei metodelor, continuităţii- acthri- 
tăţil; independenţei exerciţiului, intan- 
ftbauâţil bilanţului de deschidere, ne*

Jk. Evoluarea elementelor patrimoniale: 
regali şi forme de evaluare ; ■

T. Sursele de drept contabil: Legea 
«amabilităţii tnr, Wu^SSi; Hotărârea. Gu* 
grafitul nr, 704/1993, pentru aprobăm» 
regulamentului de aplicare a legii coft- 
tabffităţii; Regulamentul de aplicam a 
togii contabilităţii; alte surse da drept 

• rgente Sau complementare la nor- 
melc contabile (Legea amortizării, Ordo
nanţa nr. 70/1994 etc.);

’ f . Organizarea pontabilităţii potrivit 
■armelor contabile. Competenţă şi răs- 
fămdWi privind organizarea şi conduce- 
rea omtsbiiiHţii;
. m  OMSMntste ■ Justificative ;.

m . Registrele de contabilitate: regis- 
M l jmual; registrul inventar; - reglstrUl 
efcrtca-mare; ■ . -

Uf Controlul contabil prin balanţa

formele de înregistrare contabilă: 
' fj maestru-şah; jurnal — Carte

ti. închiderea şi deschiderea conturilor; 
H. Gestiunea d<?cumentei©r contabile.

ReCWWtltuţnra documentelor contabile;
19. Contabilitatea capitalurilor: obiec

tive şt sfera de cuprindere; capital .Sd> 
mal; prime legate de capital; diferenţele 

Vect volume; rezervele întreprinderii; 
Ide proprii; subvenţiile pentru in- 
I; provizioanele reglementate; pro- 

pentru riscuri şi cheltuieli; 
ile şi datoriile asimilate;

£% Contabilitatea focurilor şi a.pro* 
tlve şi sfera de cuprindere; imobilizările 
necorporale; imobilizările corporale; imo
bilizările în curs; imobilizările financia
re; amortizarea imobilizărilor; reevaltte- 
rea mifttmceler f i» ;  pţpv4îo«*sfeg|f»^ 
tru deprecierea imobiliarilor;

17. Contabilitatea 'stocurilor şi a pro- . 
docţiei in curs de execuţie: obiective şi 
sfera de cuprindere; metode de contabi- 
thsărt; stocurile cumpărate la intern şl 
import; stocurile fabricate; stocurile ar 
ffiatc ia terţi; producţia în curs de exe
cuţie; provizioanele pentru deprecierea 
stocurilor; metode de contabilitate anali
tică n stocurilor;

18. Contabilitatea terţilor: obiective şi 
■afara de cuprindere; furnizori şi clienţi; 
afecte comerciale; decontările cu perso- 
palul; decontările cu asigurările sociale 
$1 protecţia socială; decontările cu .buge
tul statului şi fondurile speciale; T.VA.; 
decontările de grup şi cu asociaţii; con
turile de regularizare şi asimilate; pro
vizioanele pentru deprecierea creanţelor.

ÎS. Contabilitatea trezoreriei-, obiective

şl sfera de cupriodere;titlurile de pla
sament; conturile Sa hăntei; casa; acredi
tive; provizioane pentru deprecierea ti
tlurilor de plasament;

29. Contabilitatea cheltuielilor şi ve
niturilor: obiective şi sferă de cuprinde
re; cheltuieli şi venituri de exploatare; 
cheltuieli şi venituri financiarei* cheltu
ieli şi venituri excepţionale; chdituieli şi 
venituri calculate (cu amortizările şi pro
vizioanele) ;

REMARCA: Studiul ţ i  prezentarea răs
punsurilor privind problematica de la 
punctele â la 20 vor f i  axate pe urmă
toarele elemente: definirea structurii pa- 
trimoniaic fn coace; analiza şi funcţio
narea conturilor, fără redarea corespon
dentelor; documentele justificative; dez; 
voltwca in analitic a conturilor; evalua
rea ta intrare ţî ieşire; metode de con
tabilizare, unde este cazul; contabiliza
rea principalelor operata economice şi 
financiare,

21. Lucrări coo tăblie de închidere a 
exerciţiului:

— Delimitarea iuqrârilor de închidere 
a exerciţiului; — Balanţa conturilor îna
inte (te inventariere; — Inventarierea 
patrimoniului: constatarea şi descrierea 
elementelor inventariate; metode de es- 
Umare a valorii de inventar; — Conta
bilitatea regularizărilor privind;
rile şi minusurile de inventar; «l_____
rile; provizioanele: cheltuielile şl steni* 
tarile înregistrate ia  avans; variaţia sto
curilor; — Determinarea rezultatului; — 
Impari tarea şi distribuirea (repartizarea) 
rezultatului; — Bilanţul contabil şi anexa 
la bilanţ. Redactarea bilanţului contabil;

22. Analiza financiară pe bază de bi
lanţ: analiza contului de rezultate (sol
durile intermediare de gestiune: capaci
tatea de autofinanţare); analiza bilanţu
lui (bilanţul funcţional, fondul de rul
ment net global şl nevoia In fand de rul
ment; analiza'de fiu* prin tabloul de fi
nanţare şi trezorerie),

23. Contabilitatea lichidării; evaluarea 
activului şi pasivului Întreprindem, rea
lizarea activelor; plata pasivelor exigi
bile; stabilirea partajului latre asociaţi 
Şi efectuarea celortalte operaţii legate de

24. Contabilitatea fuziunii: forase de 
fuziune; evaluarea «porturilor fit «Mură 
şi stabilirea parităţii intre acestea, majo
rarea ' capitamwi la « M b  Mnc*%ant8ţ ?
lichidarea capitalurilor la unitatea ab- 
sorbttă; distribuirea activelor; constitui
rea hori societăţi prin ''reuniune; lichida
rea capitalurilor la unităţile dizolvate;

25. Structuri privind costurite: cheltu
ieli directe;5 cheltuieli indirecte; ctoHtu» 
leii de desfecere; cheltuieli generale de 
administraţi»; costul produsului şi cos
tal perioadei; costul de producţia şi cos
tul complet; costul activităţii şi costul 
subacavităţîl; i

26. Cheltuieli de producţie variabile;
27. Cheltuieli de producţie fixe;
28. Factorii care determină organizarea 

contabilităţii de gestiune şi calculaţieî 
costurilor;

29.. Principiile' calculaţiei costurilor;
30. Procedee de repartizare a  cheltu

ielilor indirecte;
31. Procedee de calcul al costului uni

ta r ; ■ v ■
32. Metoda globală de contabilitate şi 

calculaţie a costurilor;
33. Metoda de calculaţi® pe faze;
34. Metoda de calculaţie pe. comenzi;
35. Determinării cantitativă şi valori

că a producţiei în curs de execuţie.
BIBLIOGRAFIE i
1. Gh. Cârstea şi O. Călin — Calcula-- 

ţia costurilor, Bditura THdactică Şi Peda
gogică, Bucureşti, 1992.

2. N. Feleagă şi I. Ionaşcu — Contabi
litatea financiară, voL 1, 2, 3, Editura 
Economică, Bucureşti, 1993 şi 1994;

3. M. Btstea — Noul sistem contabil 
al agenţilor economici din România; E- 
ditat de Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi, Bucureşti, 1994;

4. M. Ristea — Noul Sistem contabil, 
Editura Cartlmex, Bucureşti, 1994;

5. Ministerul Finanţelor — Sistemul 
contabil ai agenţilor economici, Editura 
Economică, Bucureşti, 1993;

6. Reviste de specialitate — 1994—1995: 
Finanţe, Credit, Contabilitate; Tribuna 
Economică; Expertiza contabilă; Econo
mistul; Adevărul Economic.

7. Monitorul Oficial — Legislaţia eeo- 
ndmico-financlară. '• ■ ' '.'V. v'L ...

2. TEMATICA DISCIPLINEI —  
FISCALITATE

4. Sistemul fiscal ■; feldfarite şi 'func- 
ţiile acestuia;

2, Felul impozitelor şi taxelor, potrivit 
clasificaţiei veniturilor bugetului de stat;

3-Evaziunea fiscală: definiţie, răspun
derea contravenţională şi penală;

4. Taxa pe valoarea adăugată: sfera de 
aplicare, operaţii scutite, tema de impo
zitare, cotele aplicate, faptul
şt exigibilitatea taxei, regizate 
IOT, obligaţiile plătitorilor;

5. Accizele: sfera de aplicare, baza de 
impozitare, obligaţia plăţii, obligaţiile 
plătitorilor;

8. Taxate vamale: sfera de aplicare; 
scutiri, baza de calcul, obligaţiile plăti
torilor, sancţiuni;

7, Impozitul pe profit: plătitori, cotele 
aplicate, determinarea profitului impoza
bil pentru contribuabilii mari şl cei mici, 
plata Impozitului, obligaţiile plătitorilor, 
sancţiuni aplicate;

fi Impozitul pe salarii; baza de impo
zitare, exonerări şl scutiri, cetele aplica
te, modul de «tecul, tdspunderi;

9. Taxa pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat în alte scopuri decât 
pentru agricultură sau silvicultură: sfera 
de aplicare, plătitori, scutiri,
cete aplicat;

40. Impozitul

sistemul de

clădiri

de delimitare, efecte. Comercianţi în le
gislaţia română: comercianţi persoane
fizice, societăţile comerciale. Obligaţii ale 
coaseraabfilar. , '

2. Societăţile comerciale: — Societă
ţile comerciale — forme, procedură de 
constituire. înmatricularea societăţilor 
comerciale şl efectele (consecinţele)'. apes- 
tei operaţiuni; —- .Capitalul «odăi sWb- 
scris şi vărsat în faza constituirii. Răs
punderea fondatorilor ş i. administratori
lor pentru subscrierea capitalului social, 
existenţa capitalului vărsăt. Mijloace ide 
verificare a capitalului vărsat şl asigu
rarea integrităţii ' acestuia; / — Acţiunile 
^  părţile sociale — caracterizarea fiecă- 
reia — modul de transmitere a  acestora. 
Drepturile şl obligaţiile deţinătorilor de 
acţiuni şi părţi sociale. Situaţia acţiuni
lor nominative şi a părţilor sociale efire 
nu au fost integral achitate (uu s-au e- 
fcetuat vârsămintele) Regimul obligaţiu- 
nilor — emise de societăţile pe acţiuni.

8. Funcţionarea societăţilor comerciale:
— Administratori} — desemnare, phligaî 
ţii şî răspunderi hi legătură cu integri
tatea capitalului social şl gestionarea pa
trimoniului; — Capitalui social — căi'de 
formare -** procedura de majorare şi re
ducere a capitalului social. ' Obligaţiile 
administratorilor în situaţia scăderii ca
pitalului sorite; — Rezervele societăţilor 
comerciale. Rezerve legale, statutare, fa
cultative — surse şi criterii de constitui
re; — Dividende — surse de constituire, 
criterii de distribuire, termene de plată,
— Alte căi de utilizare â  beneficiilor (re
muneraţia administratorilor şi cenzorilor, 
avantajele fondatorilor, beneficiile per
sonalului salariat etc;)

4. Dizolvarea 'şi ScfeMarea societăţilor 
comerciale: — Situaţiile de dizblvare şi 
efectele "hcestora. Lichidarea patrimoniu
lui — desemnarea lichidatorilor; — Sta
bilirea situaţiei patrimoniului — mijloa
ce de valorificare a bunurilor — mijloa
ce ale stabilirii creditorilor şl ordinea de 
plată a acestora. Poziţia cenzorilor în 
faza. lichidării; — Regimul insolvehţei
comerciale (faliment).

BIBLIOGRAFIE? * /
• L Codul comercial român;
2. Legea soefetâţlîor comerciale, rir. 

31/1991. • ■ '

4. TEMATICA DISCIPLINEI — ,
k \

11. Impozitul pe terenuri ocupate, 4* 
clădiri şt alto construcţii: pHdtori, baza 
de impozitare, sistemul de tete aplicai;

12. Ttawk tot timbru: sfera de aplicare,
operaţfi ttetafifie, modul de etecte | l  da 
piaţa. , , ,

JBIBbiOGRAFIE t
Condor L f i r ^ t  financ*«r, Ed. Re- 

fite Autcmomă .Monitorul OBrite"; Bu
cureşti, 2294;

Pretură S. — Administrarea vânturi
lor buprtulsd pubfic, Editrea JIi - 
SRL, Bacău. 199L *

Sfepciu- G. şi «electiv — HtokBtCte, %- 
dlfea-a UtevOTsitatea Indept ustidi ,ţ»it 
Maiorescu* (curs). Bucureşti,

Legea b ie tu lu i d» Ma* pe 
1*95, nr. 22, Monitorul Gftafcl «#.

* * — Legea pentru con 
tăunii fiscala nr. 27, din

taxa ţm Mioare» adăugată,- nr* 3, « M -  
torul (M id i a r . 3/199B;

* • * — Legea privind acrizete ta pro-
dusele din import şi din ţară, precum şi 
impozitul Ja ţiţaUtl din producţie inter
nă şi gaze naturale, nr. 4% Monitorul O- 
fidal nr. 114/1993 ; ;

^  — Ordonanţa Guvernului privl&d
tarifai vamal de impert te României nr. 
2ff. Monitorul Oficial ite. 213/1993;

* * * — Ordonanţa Guvernului prtVirte 
ftnpozitul pe profit, nr. 70, Monitorul G- 
ficlal nr. 246/1994; Ş ,

* • * — Legea privind ; impozitai fie 
nr. 32, Monitorul Oficial nr.

4. Otdecttote» şl ztetg audUului legal 
ţomaDrite); tetoeim^te 3e«tee; definiţie şi 
«W tettn; «te.

fi Drineţâi de teriă privind exercita- 
rea «udBatai tegafi te k  - iţă; com- 
petOttţă; calitatea jm  «şefi; secret profe- 
U n w i ' ■

fi Practici te proceduri: — Acceptarea
.. .. [i iiiiiiuşIi 11 li liiijjinlililTl «şomer*

şl siste- 
lucră-

tflnr de m&t
japcicierea 

;  tefitrolul 
şl'- certaicarea 

cifice; 
dxerci- 

dfi tepmare;, 
sau 

i «tetterea 
W-

;..«asei şi 
ipteprieta- 

terţi- 
anexe 

preve
derile Legii nr. 31/1990, art. 43, 82, 96, 
100, 109, 114, 177, 178 şi 191);

4. Răsprnîderilă Cenzorîldr (disciplina
ră, civilă, penală).

J
• * * — Legea privind instituirea tă

ieri pentru folosirea terenurilor proprie
tate de stat ln alte scopuri decât pentru 
agricultură sau sUvicultuifi, pf. 69, Mo
nitorul Oficial nr. 250/1993;

v « • _  Lag^a treptei tek>r şi taxelor 
ţoeHe, fte, 27, din 47^5.1994.

3TEM ATICA DISCIPLINEI — 
DREPT COMERCIAL

4, Dreptul comercial — partea gene
rală : : -;V'' - ţ -  >y! ; :
' Căracierizarqa raporturilor de drept 
comercial. Comercialltateâ în legislaţia 
comercială a  României: concept, criterii'

lonănţa nr. 65/1994, privind orga-

jtrusaBPjssr1 c0"tt̂
2. Marin Toma şi Marius Ghivulescu — 

Ghid practic pentru aadit financiar şi 
certificarea bilanţului contabil — Editu
ra CECCAR, 1995.

5. TEMATICA DISCIPLINEI —.
CONTROL FINANCIAR

1. Conţinutul şi sfera controlului finan-
dar ;  ■ 'v ■

2. Organizarea controlului financiar 
(organisme, atribuţii): — Direcţia gtne* 
sală şi . unităţile teritoriale ale controlu
lui financiar de stat: obieefive db fcon- 
trol, • organizare şi atribuit, programarea 
şt organizarea acrirităţil, actele de con- 
teol financiar, valorificarea coastatăriiori 
-** Garda financiari: obiectiva de con- 
fi-M, OTgâhirare şi atriţrtiţtt; fiurteâ de

— — . ■ - i i ..in ■ T'--iS
(Continuare în pag. a 8-a)
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BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
nOMĂNBSie* S.A.

CREDIT BANK

Cu sediul în Deva, bdul Decebal,nr. 8. 

Vinde la

V

ce va avea loc la data de 30. 06. 1995, 
ora 9, la Judecătoria Deva, biroul execu
tori judecătoreşti:

•  hală producţie, situată în Geoagiu- 
sat, str. Calea Romanilor, preţ de pornire:
80 000 000 lei; ^ %

•  apartament 2 camere, situat în De
va, cartier Dacia, bl. 18, ap. 33, preţ de 
pornire: 4000 000 tei;

•  caşă, curte şl grădină, situate în 
Turdaş, nr. 78;

•  casă şi anexe în Deva, str. Măr&- 
şeşti, nr. 30, preţ de pornire: 22 000 000
w  ■

•  apartament 2 camere, situat în De
va, bdul N. Bălcescu; bl. 8, et. -I, ap. 19, 
preţ de pornire 10 000 000 lei;

•  casă, situată î« Deva, str, 1 De- ţ
cembrie, nr. 27; ţ

•  casă, curte şl grădină, situate tn \ 
Orăştie, str. Vânătorilor, nr. 9, preţ de 
pornire: 50 000 000 lei;

•  apartament 4 camere în Deva, str. 
Libertăţii, bl. 2, ăp. 31;

•  apartament 2 camere, situat in De
va, Al. Crişului, tţr. 5, W. 48, sc. IV, et. 
li, ap. 69, preţ pmdre: 6 000 000 lei;

Of apartament B camere, situat tot De
va, str. Minatului,. W. 40. ap. 3.

I

j S.C. REFRACTARA S.A.
BARU MARE \

Str. Dr. Ştefan Gârbea, nr. 314. j 
I . , angajează:
I •  CONTABIL ŞEF I

•  ş e f  b ir o u  Co n t a b il it a t e  j
I ■' Condiţii: ■ *
j — Studii superioare economice'• \
« — Vechime minimă 3 ani; j
1 Vârstă maximă 40 ani. -vîr
I  Concursul va avea loc în data de 14 « 
j iulie 1995. (397) j

I

\

S.C.DECEBAL DEVA

Str. Piaţa Uniţii, nr. 8, jud. Hune
doara, telefoane: 054/611760, 611761. 

Organizează ■:

,  pentru vânzarea următoarelor mij
loace fixă. ,r

•■> Ş  autoizoţexmâ R 8135 — 1 bucJ
•  motocar MC 3 B — 1 buc.
•  trcdler animale R 8135 — 2 buc.
•  autocisternă; ŞR 113 — 1 buc.

‘ •- dubă izotermă 16 to, fără agregat 
de ţrig,*-~ 2 bm;r

•  dubi izotermă 1 ţp, fără agregat 
de frig — I  k c .  ‘

•  combină de recoltat furaje E 281 
1 buc.

Licitaţia va avea loc la data de 6 
iulie a.c., ora 10, şi se va repeta în Caz 
de neadjudecare în fiecare vineri, la a- 
ceeaşi ară.

Participanţii vor achita o garanţie 
de participare de 10 la sută iUn preţul de 
pornire.

Informaţii suplimentare la telefoa
nele: 611760, 611761, 611762.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
, „PRODANDEZir S.R.L. CRIŞCIOR ■

Anunţă majorarea preţurilor la pro
dusele din piatră cu 25 la sută, începând 
tu  data de 15 iulie 1995. (4056)

I

r

BANCA „DACIA FELIX“ S.A.
SUCURSALA DEVA j

I _ Anunţă vânzarea prin licitaţie publică * 
a următoarelor btinuri:

Casă 5 camere, anexe gospodăreşti, | 
|  curte, grădină, situate în corn. Geoagiu, j 
t sat. Gelmar, nr. 37. - * J
|  • Preţ pornire: 22 000 000 lei. j
I Apartament cu 3 camere, situat * în ■ 
j Orăştie, str. Armatei, nr. 2, et. 1, ap. 7, {

Preţ pornire: 4 000 600 lei. *
* Apartament cu 2 camere, situat în ţ 
I Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 22, ap. 14.

Preţ pornire: 8 000 000 lei. 
j 1 Auţofurgon izoterm R 102 15, mo-1 
{ tor Raba, capacitate 7,5 t. 
j  Preţ pornire: 10 600 000 lei

Apartament 2 camere, situai in De-1  
I  va, Aleea Patriei, bl. Dl, ap. 38. \  î 
|  Preţ pornire: 10 000 000 lei.

. Apartament 2 camele, situat în De- } 
m , Gojdu, bL AB 20, ap. 9.

Preţ pornire: 10 000 000 lei. *
I  Magazie cereale, orator, fâftaţ, situate | 
f  tn Crişclarr, «r. 136. - ■  j

Preţ pornire: 10 000 000 lei.
* Casă, anexe gospodăreşti,-curte, gră- | 
J dină ,situate tn Certeju de Sus, nr. 229. j 
|  Preţ pornire: 25000000 lei; f ;

Casă 3 camere, curte, anexe gospo- | 
j dăreşti, situate in Orăştie, str. Progresu- j 
I- lui, nr. 51. > ;

.* Preţ pornire: 13 000 000 lei. .
I Autocar marca KT A, 39 locuri, an | 
l fabricaţie 1989, ţ

Preţ pornire: 31000 000 lei.
I Casă, aftexe gospodăreşti, curte, gră- 1 
[..dină, situate în corn. Buceş, sat. Stănija, î 
î nr. 178.
I ' Preţ pornire: 20 000 000 lei., I
* Apartament 2 camera, situat în De- j  
! va, Al. Armatei, bl. 2, ap. 32.

Prei pornim} 7 009800 Tei. i
I -.. iAufoturismDacia 1310 Breăk, an j

I Preţ pornire: 5 600 000 lei. 
t Maşină de 'tricotat MTF 10 TEXTl- j  
I m  A, maşină de încheiat KETT METALICA |
[ F 10, maşină de tricotat cu cartelă pro- j 
I gram SILVER REED SRP 50, maşină de î 
\ festonat TRIPLĂ METALO TEHNICA. \
I Preţ pornire; 4 000 000 lei. i
I / Casă cu 4 camere, anexe gospodăreşti, \
' curte, situate în corn. Toteşti, sat. Cîrneşti, j 

nr. 189. " j
j  Preţ porniret 14 000 000 lei.
I Licitaţia va avea loc în ziua de 30 |
I iunie 1995, ora 10 la sediul Judecătoriei j
* Deva, Biroul exeeuţorilor judecătoreşti. !
I Relaţii suplimentare la sediul băncii 1

%I

|  din Deva, bdul N. Bălcescu, b l 34, te i i 
î 620796, sau la Biroul executorilor jude- ! 
I cătoreşti, tel. 614332. (398) I

PREFECTURA JUDEŢULUI 
HUNEDOARA -

U  M

Organizarea în data de 14 iulie 1995, 
ora 10, la sediul Prefecturii din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 28, a concursului 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante :

•  ECONOMIST (şef birou contabi
litate, financiar, personal).

Condiţii : studii superioare econo
mice şi vechime în specialitate 5 ani.

Depunerea cererilor şi dosarelor se 
face la Serviciul secretariat,— administra
tiv al Prefecturii, până în data de 11 iulie 
1995, de unde se primesc şi informaţii 
suplimentare; inclusiv tematica de con
curs. ■ (396)1

P  Cel mai mare 

distribuitor 

en gros din 

ţarii de

îm b r ă c ă m in t e  b a l o t a t a  * 
IMPORT VEST 

■ vă oferi: ■ >
m  îm b r ă c ă m in t e  s o r t a t a

— oferta bogată In sortimente 4e «erect 
I  BALOŢI MARI NESORTAŢI cu greutate* în

tre 35©—400 kg.
■  îm b r ă c ă m in t e  n e so r t a t a

— colectare originală In pungi între 5-15 kg
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg.

•  Îm b r ă c ă m in t e  n o u a  d in  c h in a
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase. . ,
La preţuri accesibile.

N O II I N O U  / N O U !
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari:
— peste 5 tone — 3000 lei +  TVA/kg. 
Adresa birourilor: Ciuj-N., str. luliu Ma-

niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194030 
,luni-vineri: 8—16).

Orar depozit: satul Vlaha, între iun i^ iin - 
bătă, 9— 16. -

\

-U.

C O P U T O A R F I  F C j l ila lv  iU ia t ii l i la ln n ^ jr l( im .U c < a  T

___  1 8 O f _ _  preturi e  anlajtM »eJC el m at «cazul

W ttm  |ie eu|Me'Primele euptatoare eu
fm'EUmmM mt *"n‘'r reeirvutahiPtiaramte u «eroice! 

D i'lf ih u ilo t  atituf i/ at T O P T E C H  «rl l)e« a T e l/fa \ (>l 3 S 7 |

CONTRANSIMEX d e v a

. - Caută pentru închiriere v

9  a p a r t a m e n t  de 2—3—4 camere 
mobilat sau nemobilat In condiţii avantajoase.

Tel.: 626036. (386)

tVS.C. GAMA P REST IMPEX S.R.L DEVA I

Organizează cele mai frumoase şi tentante 
excursii de 12 zile în GRECIA. j

Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 
Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) et. 4, te l  
054/627866 ; 627906. orele 9—17 (sâmbătS 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari în 
Iei. «DJ».)

S.C. TRANSPROMET S.R.L. ORĂŞTIE
Str; Luncii, nr. 1, tel. 054/647592. 
Cumpără presă mecanică cu excen

tric : PAI 10 tf, PAI 16 tf, PAI 25 tf.
(354657) 1

bl
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500 PE S
Lucrând a c a s â  

jContru firme clin SUA

rrfmttoţf uri pilc Hrribrat ţt autoadr®*cjf 
p®ntru d«̂ o}ii juplimoniar®

P aOISSON C.P 1-1244  
3400 C lu j-N ap oca

•  Cu ocazia aniversării
ziiei ’de naştere, părinţii 
şi bunicii îi urează micu
ţei lor Ana Maria Dră- 
ghici, din Paroş. . multă 
sănătate şi fericire N în 
viaţă. . (8715)

•  Vând moară măcinat 
grâu şi porumb ,M.G 350, 
complet' automatizată, ca
pacitate 500 kg/oră, tel. 
.068/150402.
...... ' (4297)

•  Brutăria Basci, fosta 
braserie Astoria, livrează 
cu comandă şi vinde non- 
stop pâine şi specialităţi. 
Execută specialităţi pen
tru înmormântării pas 
cartase. Tel. 620854, 618499.

(4271)
•  Vând . apartament 2 

camere. bdul Bălcescu, 
bl. 12. Tel, 623937,

(4275)
•  Vând casă; eu gră

dină şi-dependinţe, Orăş- 
tie, tel. 642341. (9613)

« Vând apartament două 
camere, zonă ultracentrală, 
deaşupra farmaciei veelîi. 
Orăştie. tel. 642342. (9614),

■m Vând apartament 2 
cameră, Şimeria, .bloc 104, 
S milioanei negociabil, tel. 
042760. '(9616)

•  Vând - âpârtatnent 2
camere, decomandate, ul
tracentral, etaj I. Tel. 
717094. , • (1712)

•  Vând Opel Kadett,
neînmatriculat, cameră vi
deo, orgă Casio. maşină 
tricotat Sfriger. Vând sau 
închiriez chioşc alimentar. 
Tel, 716333. (1710)

•  Vând fân necosit, în
zona lac Cineiş. Infor
maţii tel. 712143. (1693)

•  Vând urgen t camio
netă TVr 14, si garaj. Tel. 
721667, după ora 16. (1708)

•  Vând casă, comuna 
Dieci. jud. Arad. sau 
schimb cti apartament De
va, Hunedoara. Te], 713999.

^  (1706)
• Vând garsonieră, mo

bilată, strada Mureşului, 
nr. 2A /.'iii, tei. 728404.

. (1705)
•  SC Balota Hunedoara

vinde en. gros biscuiţi K- 
ugenia» (cremă cacao), 94 
lei, Abis (cremă cireşe) 98 
lei, paste Extra, 250 gr., 
420 şi 300 gr., 422. Pre
ţurile includ TVA. Tel. 
716596. (1673)

•  Vând urgent casă,
grădină- curte. Hunedoara. 
Informaţii Sibiu, tel. #69/ 
416430. (1674)

•  Vând teren agricol,
bun pentru agrement sau 
grădină în Aîmaşu Sec, 
informaţii 624033. (4605)

•  Vând apartament/ două
camere, zona Mioriţa, r'e- 
laţij tel. 623751. ’ (4655)

•  Vând chioşc alimenta
ţie' publică sau pentru 
garaj, fripteuză ihngosi. 
Tel., 660959. (1284)

:r .■icţi.'iii rt:-

TRAGEREA LOTO
Special „e/io-
din 25. 06, 1995

20, 30, 18, 29, 16, 36.

TRAGEREA NOROC 
din 25. 06. 1995

0, 0; 0. 1, 7; t. 4. 

• • • • • • • • • i v i t

•  Vând Fiat Uno Du - 
/ scl, 1987, 3500 DM, toc

casă Cozia, tel. 612212.
(4285)

•  Vând casă noua De- 
, va. N. lorga, 10 B. Infor-
, maţii Almaşu Mare. (Alba), 

tel. • 128. (4286)
•  Vând în Albei lulia 

apartament 3 camere, o- 
cupabil imediat, tel. 058/ 
821255, după pra 16. (4287)

•  Vând apartament şi
loc de casă. Informaţii tel., 
620048. (4295)

•  Vând maşinii cusut
industrială, , Cugir, tel. 
618916. (4292)

« Vând apartament li
ber, 4 camere, Haţeg sau 
Schimb cu apartament Cluj 
sau Sibiu. Informaţii tel. 
069/215063. (4290)

•  Cumpăr talon Re
nault 18 Break, Reiaţii tel. 
069/425500 Sibiu. (4247)

•  Vând apartament 4 
camere, dependinţe, garaj,: 
boxe,- autoturism * Mosk. . 
vich 4*8, tfel. 613687. (4216)

•  Vând Dacia J4I0, zero
km, tel.- 618304. (4139)

•  SG Grundet Import
Export Călan, str. Crişeni, 
nr. 41, vinde en gros haine 
uzate sortate, import Ger-: 
mania. (4253)

•  Vund teren în Sime- 
ria, lângă benzinăria în 
construcţie. Informaţii laţ 
tel. 613572, între orele 
7 - 9. 14—17, 20—22. (1845)

; * Vindem maşină în--
gheţată stradală, dulap fri
gorific 1600 1. 613240. :

(4313)
« Cumpăr garsonieră in 

Hunedoara, ofer 2 500 600 
- Ici. Tel. 717003. (4302)

•  Vând garaj, tel. 621021, 
orelq 12—15 si 17—22.: -

^4307)
•  Vând chioşc aluminiu;

3/4, nou, căptuşit cu scân
dură, in oraşul Lupeni,
preţ 6 600 000, negociabil. 
Informaţii tel. 560509, 
560711. (4303)

•  Vând casă, grădină,
Leşnic, str. Pe Vale, 147, 
Voinea Aristiţa, preţ ac
ceptabil în două rate,

/ - (4306)
•  Vând casă cu gră.

dină, dependinţe, gaz. De
va, tel. 629901, orele 18«— 
22. - (4326)

•  Cumpăr garsonieră, 
confort I central. Tel. 
617969, informaţii 16—20.

. *(4611)

• Administraţia Pieţelor 
Deva organizează în data 
de 14 iulie 1995,; ora 10, 
licitaţie publică pentru 
închirierea următoarelor; 
48 mese cu dulăpior pe 
tronson acoperit, în piaţă
r . v r r r .v r r ,

Şl

centrală pentru sectorul 
privatizat ,în Vederea des- - 
iscării de legume-fructe, 
răcoritoare, ziare şi flori. 
Preţul începere licitaţie, 
chirie lună/masâ 90 000 lei;
3 parcele în piaţa cen
trală, în suprafaţă de 6 
mp' în vederea amplasării 
de rulotă-magazin pentru 
desfacerea de produse a- 
llmentare. Preţ începere li
citaţie 'chirie/lună/parcelă 
fiiO 000’ lei. Documentaţia 
pentru licitaţie se poate 
ridica de la Administraţia 
Pieţelor, contră cost. Ga
ranţia şi taxa de partici
pare vor fi depuse până 
la data de 13 iulie 1995.

(4298)

•  Pierdut câine Snauţer, 
bolnav, Hunecjoâra, piaţă. 
Recompensă. Tel. 713048.

(1707)
« Pierdut ştampile a - . 

parţinând societăţilor Co- 
rnelect Styl SRL şi Olmaz 
Comtrans SRL Deva. Se 
declară nule. (4280>

« SC Kempes SA Deva, 
str. G. Rosetti, nr. 5, 
angajează urgent 2 strun. 
gări pentru strung Caru
sel CTG, 3—6 şl vechime 
în meserie 5 ani.

Relaţii suplimentare la 
tel. 621273, înt. 105, 122,

(4612)
•  LA DEVA — GASA 

DE AMANET ARISTO
CRAT oferă împrumuturi 
imediate, tel. 614570. (1840)

•  Ofer cazare vilă 42
Sovata, la camere cu 2—3 
paturi, preţ între ‘2500— 
5000 leî/.pat. Informaţii 
Vila 42 Sovata, tel. 065/ 
78267. ' (1995)

•  închiriez său Cţimpâr 
spaţiu comercial central. 
Telefon 624630.

(4231)
« închiriez rodiii mi

reasă şi accesoţiL OrŞş- 
tie, str. Primăverii, nr. 
19. . (7430)

•  SG Mărfar Cdmserv
SRL Orăştie intenţionează 
majorarea adaosului co
mercial începând cu data 
de 23 iunie 1995. (4291)

•  SC 'Agremin SRL De
va anunţă intenţia de ma
jorare. a preţurilor ’ Înce
pând cu 25 iulie 1995, 
precum şi începerea actl-- 
vităţii de producţie pre
fabricate şi lucrări' con
tabilitate pe calculator,

(4610)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc 6 luni 

de când ne-a părăsit

scumpul nostru soţ şi tată 
’ RADU MUNTEAN ‘
, Nu te vom uita niciodatăI 

Jcni şi Anda. (151332)

•  Azi, 27 iunie, se 
împlinesc'nouă ani de 
lacrimi şi dor de când 
rre-ai părăsit pentru 
'totdeauna dragul şi 
scumpul, nostru '

"  NELU MUNTEANU _ 
din Simeria. Sufletul' 
tău bun nu.l vom uita 
niciodată şi te vom 
păstra în inimile noas
tre. Dumnezeu să te 
ierte şi să te odih
nească! Mama, fiul, 
soţia. ■ r: (4278).

D E C E S E

•  Familia îndure
rată anunţă încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost
Plt. adj. MĂRGĂRIT 

IOAN
Corpul neînsufleţit 

este depus la Casă 
Mortuară Deva, în
mormântarea marţi, 27 
iunie, ora 12.

•  Gu adâncă durţre, so
ţia, fratele- şi cumnata 
celui care a  fost

IOSIF VESA
in vârstă de 68 ani a- 
nunţă îheetarea lui din viaţă, 
după o lungă şi, grea su
ferinţă, înmormântarea azi,

. 27 iunie 1995, ora 14,30, 
în cavoul familiei din Ci
mitirul Catolic, din str. 
Eminescu, Deva. (4304)

•  Cu adâncă durere în 
suflet familia • îndoliată 
mulţumeşte tuturor celor 
care au fost alături de ea 
în greaua ' şi prematura' 
pierdere a celui care a' fost 

ZVINCA VIOREL 
de 42 ani

O ,vie Şi neştearsă amin
tire îţi vom păstra veşnic.

(151333)

-Deva
(Urmare din pag. a VI.a).

Conturi: , organizare, personal, -condute-" 
• re; atribuţii de control financiar preven
tiv; atribuţii de control ; ulterior; atribu
ţii jurisdicţionale; atribuţii, de raporta
re, avizare legislativă şi alte compe
tenţe.

3. Sistemul metodologic de control; 
Studiul general prealabil asupra activi
tăţii sau obiectivele ce urmează a se 
controla — ca procedeu de control fi
nanciar; — Controlul documentar-conta- 
bil — ca procedeu de control financiar; 
— Controlul faptic — ea procedeu de: 
control financiar; — Tehnici speciale de 
control documentar; — -Controlul total şi 
controlul prin sondaj; — Stabilirea răs
punderii disciplinare — ca modalitate a 
controlului financiar; — Stabilirea î'ăs- 
punderii contravenţionale — ca modali
tate a controlului financiar; — Stabilirea

27 IUNIE 1995
1 dolar SUA —■ 1969 lei
1 marcă germană — 1411 lei

100 yeni1 japonezi — 2328 lei
1 liră sterlină — 3143 lei
1 franc elveţian v — 1704 lei
1 franc francez — 403 lei
1 Ură italiană -  ̂ ' —■ 121 lei
CursuTi d& feferlnţă ale Băncii Naţionale 

Rcmăniei. *

1

răspunderii „pgnale ,-s- ca modalitate de 
finalizare a controlului financiar..

4. Controlul intern al unităţilor patri
moniale; întocmirea documentelor jus
tificative privind operaţiile patrimoniale; 
organizarea şi efectuarea inventarierii pa
trimoniului şi valorificarea acesteia; or
ganizarea şi ţinerea corectă şl la zi a 
contabilităţii; respectarea regulilor: de 
întocmire a bilanţului contabil; păstra
rea documentelor justificative, a regis
trelor şi bilanţului contabil; organizarea 
contabilităţii de gestiune adaptată la spe
cificul unităţii; stabilirea atribuţiilor di- ' 
rectorilor în domeniul finandar-contabf], 
ale contabilului şef sau- altei persoane 
împuternicite să îndeplinească această 
funcţie şi a personalului din subordin'ea ; 
acestora.

BIBLIOGRAFIE:
— M. Boulcscu, M. Ghiţă: Control fi

nanciar şi expertiză contabilă, Editura 
MONDO-EC-, Craiova, 1992,

S.C. PRODSERCOM S.R.L. DEVA 
Str. A. Şaguna, nr. 2.

VINDE EN GRCfeî
Cafea Amigo 100 gr — 4500 leit 

cutia- Iacobs — 5900 tei/pachet; Wiener 
— 3990 leii pachet"; Vodcă Rasputin — 
4500 leii sticla; ţigări LM — 870 leifpa- 
chetul; Âssos 820 lei; Kent — 1760 lei; 
pungi plastic 170 lei; cafea Bragero 110 
gr —~ 5000 lei. Preţurile includ TVA. Tel. 
611548. - r ' (4661)

SOCIETATE MIXTĂ DE RENUME 
A N G A J E A Z Ă

•  Electronist — frigotehnist pentru 
Hunedoara. . *

Ţrtrniteţi curriculum vitqe,şi 4ouă fo
tograf ii pe adresa : S.C. STÎLE ITALIA, 
Bucureşti, str. Episcop Radu, nr. 20.

/  t,-.., , (390)

H Â R T I E  " " X E R O X
f p r e ţ i T a v w u j o ^ L t t ^ ^ t o p A ^  !
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SOCIETATEA COMERCIALĂ INDUSTRIE 
MICĂ ŞI SERVICII S.A. ALBA 

■ Sîntimbru, str. Şoseaua Naţională, nr. 16, 
tel./fax 058 —  811174. ~ 1

! Produce şi livrează prin mijloacele proprii 
ale beneficiarului sau prin C.F.R.;la preţuri a- 
vahtajoase următoarele materiale de construc-
ţii:

1. Cărămidă normală ----- 240 x 115 X 63.
mm — 177lei/buc.

2. Cărămidă eficientă — 290 x 140 x 88 
mm —• 271,40 lei/buc.

• 3. Bloc ceramic — 290 x 240 x 138 mm — 
507,40lci/buc.

Preţurile de mai sus cuprind şi T.V.A.
■  Plata se face în numerar. (4652)
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