
CONSFĂTUIRE PRIVIND EVALUAREA/ 
DELIMITAREA, PROTEJAREA 
ŞI CONSERVAREA ZONELOR 

ARHEOLOGICE DIN MUNŢII ORĂŞŢIEI

In organizarea Academiei Române şi a Ministe
rului Lucrăfilbr Publice şi Amenajării Teritoriului, 
în data de 21. XII. 1995 â avut loc la sediul Aca
demiei Române din Bucureşti prezentarea lucrării 
„Studiu multidlscîplinar 4e evaluare, delimitare, pro
tejare şi conservare a zonelor arheologice din Mun
ţii Orăştiei", stadiu ce se încadrează în elaborarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Ini
ţiat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului. Urmare a necesităţii do cunoaştere şi 
încercare de încadrare în măsurile ce dectirg din 
acest studiu. Prefectura, împreună cu Consiliul 
judeţean Hunedoara, organizează miercuri, 27 martie 
a.c„ ora 10, o consfătuire in sala de şedinţe a 
Consiliului local al municipiului Orăştie.

Cu acest prilej, în cadrul consfătuirii se va de
finitiva un program de măsuri pentru completarea 
şi aplicarea „Studiului multidisciplinar de evaluare, 
delimitare, protejare şi conservare a zonelor arheo
logice din Munţii Orăştiei", precum şi a  obiecti
velor arheologice de la Sarmizegetusa (Ulpia Tra- 
iana) şi Mlcia (Veţel).

La consfătuire participă reprezentanţi ai Ministe
rului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, 
Ministerului Culturii, Ministerului învăţământului, 
Ministerului Tineretului şi Sportului, Prodomus, Ur- 
banproiect, Universităţii şl Muzeului Naţional de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Institutu
lui de Arheologie din Bucureşti ş.a. P in judeţ par
ticipă conducători de instituţii judeţene, arhitectul 
şef al judeţului, directori de societăţi comerciale, 
regii autonome, bănci, reprezentanţi ai primăriilor
din Orăştie, ioara de Sus, Beriu, Boşorod ş a
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„Am  reuşit câte ceva, dar în  

comună m ai sunt m ulte de făcut"

Paradoxul unai supârâri i

Dl Ioan Vinţan este prin
tre cei mai vechi pri
mari din judeţul Hune
doara. Ne povestea recent 
că, după „marea bplun- 
zeală din Decembrie 1989" 
—• am redat exact cuvin
tele dumnealui— oamenii 
au mers la dânsul acasă

echipă ce conduce co
muna are câteva reuşite. 
Drumurile spre Săcărâmh. 
Nojag, Vărmaga sunt bine 
întreţinute. Am pus la 
punct căminele 'culturale 
din Măgura şi Hondoi, 
s-au efectuat reparaţii la 
şcolile din Săcărâmb, Văr-

— erai atunci profesor de 'maga şi Măgura, unde am

Sanctuarul mare de calcar de la Sarmizegetlis» 
Regla (Mânţii Orăştie».

Munţii Orăştie!
Dintre toate ţinuturile Teliucului, cât şl pe rod- 

locuite de daco-geţi, apre- nicia văii mijlocii a Mu- 
cia cândva istoricul Ha. reşului şi a  cursului in- 
drian Daicoviciu, «tocmai ferior a l Apel Oraşului, 
zona Mituiţilor Orăştiei Deşi aşezările dacice- 
s-a ridicat spectaculos, din Munţii Orăştie se a. 
devenind leagănul şi cen- fiă răspândite în spaţiul 
trul statului dac de la limitat Ia nord de cursul 
Burebista la Decebal. Pe mijlociu al Mureşului, la 
culmile dealurilor se în- vest de Valea Luncani. 
âlţâ cetăţi puternice de lor, la răsărit de  R&U Ma- 
piată, văile şi terasele re, iar la sud de Munţii 
înălţimilor se umplu de Garpaţl. In acest terito- 
aşezări civile, iar Dealul riu vast se pot distinge 
Grădiştei devine lăcaşul câteva puncte mal impor- 
cnigmaticelor sanctuare tante — cetăţile Gosteşti, 
ale credinţei lui Zamol. Blidaru, Piatra Roşie, dar 
xis. Nu încape îndoială mai ales aşezarea cea 
că formarea şi ridicarea mai mare de la Grădiş- 
acestui centru se înte.
meiază atât pe bogăţiile MINEL BODEă
miniere ale'-munţilor au. - 1. — ——
riferi, ale Ghelariului şi (Continuare in pag. a  3-a) ,

istorie la şcoala din lo
calitate — şi !-au cerut 
să meargă la primărie şi 
să aibă grijă de comu
nă. S-a dus. A înfiin
ţat consiliul provizoriu al 
Î’.S.N'. în fruntea căruia 
a fost până la alegerile 
din 1992. La alegerile de 
atunci a candidat la  func
ţia de primar şi a câş
tigat — cu marea majo
ritate a voturilor — Încă 
din primul tu r de scru- 
tin, v

— Când să-mi. depun 
candidatura -— îşi aduce 
aminte dl Ioan Vinţan —s 
am ezitat M-am hotărât 
totuşi să cadidez la func
ţia  de primar Întrucât 
eram convins că Certeju 
de Sus are nevoie de un 
om care să facă ceva 
pentru comună. Or, eu 
m-am născut şl am cres
cut aici, am predat isto
ria la multe generaţii de 
elevi, sunt cunoscut şi 
respectat de cei mai mulţi 
dintre oameni

— Vă pare rău, dle 
profesor, că aţi ajuns pri
mar ?

— Nu am făcut încă 
un bilanţ, însă actuala

realizat şi anexe. Lucrări 
de renovare şi moder
nizare s-au executat şl 
la căminul cultural din 
centrul de comună, la 
clădirea primăriei şi a 
consiliului local etc

— Cine a efectuat a- 
ceste lucrări 7

— Cooperativa „Con
structorul" din Deva, cu 
care am colaborat foarte 
bine. Unele lucrări le-am 
realizat în regie proprie, 
ca să nu coste mult. In 
activitatea noastră am pri
mit *n ajutor substanţial 
diir pariep dlul "Petra 
Şteolea. membru. In Ca
mera Deputaţilor a Par
lamentului României, care 
este fiu al Săeărâmbu- 
lui.

— Am v ă z u t  că 
multe apartamente din 
blocuri au scoase prin 
zid sau prin ferestre co
şuri de fum.
. — Mai sunt oameni 

care-şi pregătesc hrana pe 
scbe' cu lemne. Asta şi 
pentru că la Certeju de 
Sus se aduc butelii de 

TRAI AN SONDOR

(Continuare în pag. a 2.a)

c o m e n  T a r i  i

Casa de Cultură din De
va a găzduit duminică, 
24 martie a.c., deschide
rile festive ale olimpia
delor naţionale de ştiinţe 
soclo-umane şi de limbi 
romanice. La festivităţi 
au fost prezenţi dnii Costel 
Alic, prefectul judeţului, 
Gheorghe Dreghici, pre
şedintele Consiliului Ju
deţean, Virgil Boca, vice- 
primarul Devei, Gheorghe 
Cândea, inspector general 
al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, reprezentanţi ai 
Ministerului învăţămân
tului, cadre universitare,

START ÎN OLIMPIADELE NAŢIONALE DE LA DEVA
însoţiţi deelevii olimpici 

profesori.
Concursul Naţional de 

ştiinţe socio-umane reu
neşte în acest an petic 
300 de participanţi care 
se vor întrece la disci
plinele : Filozofie, Logică 
şi Economie, găzduite în 
cadrul Şcolii Normale „Sa
bin Drăgoi" din Deva. 
Cuvintele de început ale 
acestui moment festiv au 
aparţinut dlui prof. univ. 
Mihail Năzdrăvan, pre
şedinte executiv al Co
misiei Olimpiadei. Printre 
altele, dsa a lansat şi

îndemnul de a veni la 
poalele Cetăţii şi de „a 
o lua cu asalt", pentru 
ca în final „să urcăm sus 
în Cetate", simbolizând în 
acest fel o victorie a 
tuturor. Au mai adresat 
cuvinte de bun sosit şi 
urări de succes concu
renţilor dnii Virgil Boca, 
Gheorghe Cândea, care a 
vorbit despre tradiţie şi 
inovaţie ca fiind caracte
ristice pentru întreaga via
ţă a judeţului nostru. In 
rostirea cu accente speci
fice gândirii filozofice a 
dlui acad. prof. univ. dr.

UN PATRON DIN DEVA A FOST RĂPIT!
¥■—?—*—*—

Un fapt mai puţin obiş
nuit s-a petrecut la De
va în dimineaţa zilei de 
25 martie a.c. Până a 
ajunge însă Ia această 
dată, este nevoie de anu
me explicaţii.

In 1992, S.G. „Gonsart" 
SRL Deva, al cărei pa- 
tron este Iulian Boşoro-

gan, a încheiat un con
tract cu un colhoz din 
Republica Moldova pen
tru importarea unei, 
cantităţi de struguri în va
loare de 20090 de dolari 
SUA. In schimbul acesto
ra, urma să se cumpere 
o undară pe care să o tri
mită colhozului respectiv.

Deoarece nu s-a reuşit li
vrarea întregii cantităţi de 
struguri, contractul a fost 
reziliat.

în  ianuarie 1996, doi 
reprezentanţi ai colho
zului încheie un contract 

VALENTIN NEAGU

(Continuare la  pag. a 2-a)

Alexandru Boboc, pre
şedinte de onoare al co
misiei centrale, s-a făcut 
remarcat şi dublul scop 
al acestui concurs: de 
bilanţ al pregătirii elevi
lor noştri la diferite ni
vele In domeniul ştiin
ţelor sociale. '  \

Participanţii la -limbi 
romanice au primit şi 
salutul ambasadelor Fran
ţei şi Spaniei, prin inter
mediul ataşaţilor prezenţi 
la concursurile naţionale, 
la limbile franceză, spa
niolă şi italiană, găzduite 
de Grupul Şcolar^ Indus
trial de Transporturi Auto 
şi Liceul „Traian" Deva.

După probele scrise de 
luni, oaspeţii judeţului 
nostru vor vizita locuri 
încărcate-de istorie: Sarmi
zegetusa, Munţii Orâştiei, 
Hunedoara, Brad” şi Ţe- 
bea. Ziua de joi este 
consacrată festivităţilor 

VIORICA ROMAN, 
GEORGETA BÎRLA

Acum aproape două pene, în SUA şi pe alte * 
săptămâni, Duma de Stat continente ale lumii. I 
— camera inferioară a Purtătorul de cuvânt al * 
parlamentului rus — a Departamentului de Stat t 
adoptat o hotărâre care, al SUA a calificat ho- * 
pe de o parte a trezit târârea Dumei-ca pe „o j 
nostalgii imperiale, iar idee proastă”, amintind I 
pe de alta reacţii dintre că Statele Unite sunt j 
cele mai dure. Este vor- „ostile oricărei încep- |  
ba de hotărârea prin cări de a recrea Uniunea » 
care se condamnă destră- Sovietică împotriva. do- |  
marea URSS şi se decla- rinţei ţărilor interesate". , 
ră nulă decizia din 1991 Vorbind- despre iniţia- I 
a parlamentului rus de tiva Dumei de Stat, pre- J 
înlocuire a URSS cu şedinţele Boris Elţîn a |  
Comunitatea Statelor In- spuş că „Hotărârea este» 
dependente, Hotărârea scandaloasă" şi că „a j  
a fost aprobată cu 250, fost adoptată de o instl- |  
de voturi pentru şi 98 tuţie de stat ce nu se '  
contra şi cere preşedin- gândeşte nici la Rusia |  
telui Elţîn să acţioneze sau la jtoporuî ţ acestei » 
pentru o mai mare in- ţări, nici la eventualele I 
tegrare intre fostele re- consecinţe". ,

I 

I
I publici sovietice, acum Supărarea -luf Elţîn ar j 
I independente. părea Sigitimă. ' Acum, în •
I  ; Cum spuneam, această anul electoral şi mâi I 
J  hotărâre a trezit spe- ales când a obţinut un '  
|  ranţele nostalgicilor fos- împrumut de la FMI de I 

tei URSS, care n-au In- 12 miliarde d® dolari, o J

I târziat să organizeze de- asemenea hotărâre ar » 
monstraţii, pe străzile putea să dărâme toa-»

)* Moscovei si să strige mi- te , socotelile prezidenţia- î
nute în şir „Uniunea le. Amintim cititorilor |

î Sovietică!“ ; „Uniunea că Elţîn,T care acum J
I Sovietică t-\ In acelaşi condamnă hotărârea Du- |
* timp Insă, aproape toa- mei de Stat, nu este un * 
I te fostele republici unio- sfânt în ce priveşte i 
« nalo au reacţionat prompt, refacerea vechiului im- J 
1 condamnând hotărârea periu sovietic. Desigur, nu |  
* Dumei de Stat ruse, ca- pe aceeaşi bază, dar cu »

I racterizând-o ca „irespon- acelaşi rol hotărâtor pen* 1 
sabilă", „scandaloasă", tru Rusia şi preşedintele '  

I „dezonorantă", „atentat ei. Nu o dată Elţîn ; a I 
I la independenţă” eto şl cerut . o integrare . mal J 
J exprimându-şi speranţa puternică a fostelor re- |  
I că nu va fi pusă In publici unionale 'In Go- J 
* practică. Reacţii de . con- numita tea Statelor în- |  
I damnare a acestei hotă- dependente. Paradoxul a- |  
« râri a Dumei de Stat GH. PAVBL * j
I s-avj înregistrat in ma- 1 r? ....  ■ |
i joritatea ţărilor euro- (Continuare in pag. a 2-a) j

una p e
•  Hapsân H  individ proaspăt priva

tizat,; proverbial prin ' generozitate; v
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•  I dolar SUA — 2898 lei
•  I marcă germană — ,1960 lei
e 100 yeni japonezi — 2730 lei
•  - 1 liră sterlină — 4414 lei
•  1 franc elveţian — 2430 Iei
•  1 franc francez — 573 lei
e 100 lire italiene —t- 186 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii' Naţionale 
a României „ . J
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va
întrona resiectul faţă de lege

Conferinţa de presă ce 
a avut loc în 23 martie 
B.C., la Deva,. în organi
zarea Filialei judeţene a 
Partidului România Mare, 
ia care a participat şi 
dl Ioan Hortopan, parla
mentar P.R.M. de Hune- 
doara, a  debutat cu pre
zentarea de către dl Ioan 
Urdă, purtătorul de cu
vânt al filialei, a unui 
comunicat şi â unui apel 
— cam lungi amândouă 
şi redactate într-un lim
baj ce exceto^ă prin 
duritate — pe urmat' 
rele tem e: •  acceptarea
creării de partide pe cri
terii etnice, ceea ce PRM 
respinge cu putere; •  pră
buşirea economiei româ
neşti şl a  monedei na
ţionale; •  emisiunea din 
11 martie a.c. a Televi
ziunii Itt care dnil O. 
Paler, A. Pieşu şi N Ma- 
nolescu l-au terfelit prin 
xoaie pe senatorul C.V. 
iTudor, preşedintele PRM; 
•  preconizata ridicare a 
Imunităţii parlamentare a 
diui t iv / r .

întrebările ziariştilor s-au 
axat. firesc, pe temele 
anunţate mai sus. La în
trebările ziarului nostru 
au fost oferite răspunsu
rile următoare:

L Legea partidelor po
litice a trecut prin  Par
lament deoarece dl Dan 
Marţian* vicepreşedinte al 
PDSR, a comparat —• 
profund greşit — situaţia 
din România cu cea din

Finlanda, Tirolul de Sud, 
Iar votul a fost deschis, 
aşa că mulţi parlamen
tari PDSR au votat tn 
favoarea amendamentu
lui ce "permite crearea de- 
partide pe baze etnice.

2. Da, dl C.V, Tudor a 
atacat multe persoane din 
sferele cele mai înalte 
ale puterii, dar nu el a  
iniţiat polemica, ci a  răs
puns la atacurile celor
lalţi. A se observa că 
atacurile la adresa con
ducătorului P.R.M. s-au în
mulţit foarte tare după 
ce dl C.V.T. şi-a anunţat 
candidatura Ia preşedin
ţia României. Patronul 
gazetelor „România -Mare" 
şi „Politica" foloseşte un 
limbaj dur, dar trebuie 
ţinut seama că domnia 
sa este un pamfletar de 
Înaltă clasă.

3. Aşa este, se vor
beşte de ridicarea imuni
tăţii parlamentare a  dlui 
C.V.T. — un act ce pro
voacă indignarea mem
brilor partidului şi altor 
oameni de bună credinţă 
din România, a celor 
ce-şi iubesc ţara şl isto
ria ei.

4. Autoritatea promo
vată de PRM nu este În
toarcerea la dictatură, ci 
întremarea respectării 
stricte a legii în România, 
unde prea mulţi mafioţi 
işi fac de cap, corupţia 
a urcat până la cele mai 
înalte sfere, criminalita
tea creşte continuu ş.a.

TRAIAN SONDOR

„Am  reuşit câte ceva, d a r  în  

cotimnă m ai sunt m ulte de făcut*
(Urmare din pag. I)

aragaz numai la o lună 
şi jumătate. In ce pri
veşte s-asigurarla încălzirii 
apartamentelor, vrem să 
amenajăm o centrală ter
mică nouă.

- Bani sunt, dje pri
mar V
" > «* Sunt dar nu aceasta 
e.,te problema, t  frpiui 
că pentru orice cheltu
ială trebuie cerută apro
barea Consiliului jude
ţean.

— în acest caz. auto
nomia unde se află?

— Nu se află niciunde. 
A n  început asfaltarea 
drumului ce duce la sta
dionul de fotbal, ştiut 
fiind că Certejul de Sus 
are echipă de fotbal în 
Divizia fi. Am avut ne
cazuri din aeeastă pricină. 
Lucrarea însă o vom con
tinua. Un lucru foarte 
important este obţinerea

cotei pentru introducerea 
gazului metan. A fost 
trimis la Bucureşti stu
diul de prefezabilitate. 
Sperăm să fie aprobat, cu 
contribuţia dlui deputat 
Petru Şteolea.

— Deci, actuala echipă 
s ce conduce comuna are

cu ce ieşi în faţa oa
menilor la alegerile vii
toare.

— Are, dar în Certe jul 
de Sus mai sunt foarte 
multe de făcut. Mă gân
desc la introducerea ga
zului metan, la noua cen
tra li  termică, continuarea 
reparaţiilor la şcoli, că
mine culturale, drumuri 
etc. Deci, echipa ce va 
câştiga alegerile viitoare 
va avea mult de lucru.
/ Vă gândiţi la altă 
echipă. Dumrieavoastră nu 
veţi inai candida ?

—  Inel nu m-am ho
tărât. Aştept şă apară 
Legea electorală.

tm m m m m m m m m m m m m m m m r n m m m w m m m  mmm %

Start în Olimpiadele
Naţionale de ia. D ev a

(Urmare din pag. |)

de premiere, primii cla
saţi fiind răsplătiţi prin 
generozitatea unor spon
sori locali

învăţământul hunedo- 
rean are elevi care a-au 
remarcat anul trecut, ob
ţinând 103 premii şi 
menţiuni la fazele naţio
nale ale olimpiadelor şco
lare şi ale concursuri
lor pe meserii. Dar şco
lile noastre aii şi un re
marcabil potenţial artis
tic. Spectacolele prezen

tate duminică au oferit 
invitaţilor minunate «Upe 
de muzică şi dans, teatru, 
folclor şi gimnastică. Au 
evoluat: corul de cameră 
şi solişti instnuoentiştide 
la liceul de Artă Deva, 
grupul „Redivivus" al Li
ceului „Traian” Deva, an
samblul folcloric „Pă
dureanca", formaţiile de 
dans modem, de muzică 
uşoară şi soliştii Pala
tului Elevilor şi Copiilor 
Deva, gimnastele clasei 
a IlI-a a Liceului Sportiv 
Deva.

i

I
POEZIE ŞI 

AUTOGRAFE

La Caia Cărţii din 
Deva, va avea loc joi, 
28 martie, aia 14, lan
sarea volumului DRA
GOSTE ŞI ALTE PA- 
SARI DE PRADA, de 
poetul Îmi Scorobcte. 
Autor şi carte vor fi 
prezentaţi de scriito
rii Conte! Ungurean», 
Robert Şerban şi Radu 
Ciobanii,

I

r *
Paradoxul una! suparâri

(Urmare din pag. I)

restei supărări reiese şi 
din faptul că, In timp ce 
condamna hotărârea Du
mei de Stat, dominată 
de comunişti, în culise 
se pregătea semnarea u- 
niii document de inte
grare între Rusia şi 
Reia rus.

Preşedintele Republi
cii Belarus, Alexandr 
Lukaşenko, n-a mai aştep
tat nici măcar atingerea

ecoului hotărârii Dumei 
de Stat, ci s-a grăbit 
să propună ]ui Elţîn un 
p a r t ' de unificare a ce
lor două state, pact care 
să rămână deschis la 
aderarea şţ a altor ţâri 
foste republici unionale. 
J>6 altfel, Lukaşenko 
este singurul preşedinte 
al unei ţări ex-sovietice 
care n-a condamnat, ci 
a  salutat decizia Dumei 
de Stat Ruse de anula
re a destrămării URSS şi

creare a C.S.r. Cu alte 
cuvinte, una se spune şi 
alta se face. Probabil că 
şi evenimentele de la 
Chisinău der săptămâna 
trecută, când ministrul 
apărării, deşi demis de 
preşedintele Mircea 
Snegur, a refuzat să pă-, 
răseaşcă ministerul, sunt 
o verigă în lanţul re
creării temutei URSS.

... Dar parcă ne ia cu 
frig. Mai ales că in ce 
priveşte aderarea la 
NATO a României n-a
vem decât veşti proaste,

mtUrnI«..t ♦  II

Musca usturoiului şi combaterea ei
Musca Usturoiului este 

răspândită în toate zone", 
le  din Judeţ care sunt 
cultivatoare ae legume, 
tn  ultimii ani atacul pro
dus de acest dăunător a 
fost In continuă creşte
re. ceea de a pus în pe
ricol culturile dej usturoi 
f i  ceapă plantate din 
toamnă.

Atacurile produse de 
musca usturoiului ui 
deosebesc de cele pro
vocate de musca cepei prin 
faptul că la o  plantă de 
usture! se dezvoltă 6 sin
gură larvă. La început 
aceasta roade puţin frun
za din mijloc a tinerei 
plante, apoi roade in 
continuare frunzele noi 
care nu se mai dezvoltă. 
Plantele atacate au frun- 
«ele de la mijloc veştede. 
Mai târziu, după ce ata
cul progresează, această 
frunză se îngălbeneşte, se

îneoveaie în formă de spi
rală şi se usucă. Planta 
nu se mai dezvoltă, ci pu
trezeşte şi piere.

Musca usturoiului ier
nează in stadiul de adult 
In locuri ferite de vânt, 
acoperite cu resturi ve
getale. Zborul ei poate fi

plantele de usturoi şi cea
pă au  2—3 frunze şi o 
înălţime ' de<: 5~-10 cm. 
Musca depune ouăle pe 
plantele mai dezvoltate, , 
chiar lângă suprafaţa so
lului. După eclozare lar
va pătrunde tn  plantă, 
unde se hrăneşte cca o lu-

UN DĂUNĂTOR PERICULOS

observat din februarie 
până la sfârşitul lui mar
tie, de îndată ce se to
peşte stratul de zăpadă 
şi temperatura medie diur
nă se menţine câteva zi
le în jurul a zero grade 
C, iar în orele de după- 
amiază temperatura so
lului la adâncimea de 
până la S cm este de cel 
puţin 1 grad C.

In această perioadă

nă de zile. Ajunsă la 
maturitate, larva părăseş
te planta şi se 'Impupea- 
74 in soL

Combaterea muştei us
turoiului şe realizează 
prin : •  distrugerea plan
telor atacate, micşorându- 
se astfel rezerva biolo
gică a dăunătorului; •  
fertilizarea culturilor pen
tru ca plantele să se 
dezvolte puternic şl să

reziste atacului; •  apli
carea de tratamente chi
mice cu CARBETOX 0,4 
la sută sau SINORATOX 
0.15 la sută, imediat ce 
condiţiile meteorologice 
permit activitatea insec
tei (temperaturi diurne şi 
in soi de cca 1 grad C). 
Se execută 2 tratamente 
la interval de 10—12 zile.

La culturile de usturoi 
şi ceapă destinate consu
mului în stare verde. Ul
timul tratament se va 
aplica cu 15 zile înainte 
de începerea recoltării şi 
consumului.

Pesticidele pot fi pro
curate de la centrele de 
protecţia plantelor din 
judeţ.

IULIANA MARIAN, 
biolog principat 

la Inspectoratul judeţean 
pentru' protecţia 
plantelor Deva

Legi mai puţine 
şi mai clare!

Interviu cu dna FLORIO A VIŞAN, 
prim procuror, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Orăştie

— A trecut ceva vreme 
de când sunteţi prim pro
curor, domnişoară Vt- 
şan!

— Da. Din august 1904.
— CUtn vi se pare mun

ca în această funcţie?
— De mare răspundere. 

Mai ates că, aici, ia Orăş- 
tte, treaba am. început-o 
1n patru. Trei procurori 
stagiari ţ i  eu,

— Vă cunosc din instan
ţă. Era o cauză cu ecou 
acum câţiva ani în rân
dul cetăţenilor din Deva. 
O fetiţă violată şi ucisă.

■44- Im! amintesc, desigur.
— Voiam să spun că a-, 

veţi experienţă ea procu. 
na*.

— 17 ani reprezintă ce
va.

— Evident I Sunteţi un 
colectiv tânăr, dar cu un 
prim procuror trecut prin 
mai multe etape ale u- 
u l  «Milei de mare res
ponsabilitate. Inclusiv Par- 
chetul OeneraL Greşim ?

— Nu- '
' — Se lucrează mult la 

Orâştie?
— Volumul de muncă 

este între 450—500 de do
sare penate pe an. Gre
şeli mari nu s-nu făcut. 
Eu ric Că este bine, dacă 
avem in vedere şi tine
reţea procurorilor. Ade
vărul este Că iubim a-x 
reastă meserie şi vrem să 
o  facem bine.

— Care 'este fenomenul 
infracţional ' care creează 
problemă la . Orăştie ?

— Furturile. Se intră 
în casele şi curţile oa
menilor. După părerea 
mea principalele cauze 
ar fi sărăcia, şomajul, dar 
şi nedorinţa unora de a 
munci.

— A poi ?
— S-au înmulţit infrac

ţiunile îa Legea circula

ţiei. Se circulă fără per
mis, sub influenţa alcoo
lului, cu permise anulate. 
Au apărut frecvent in
fracţiunile de natură eco
nomică. Mai ales cele de 
evaziune fiscală. întâmpi
năm greutăţi in stabili
rea si dovedirea lor. 
Majoritatea cer experti
ze cai» durează şi şe
■cer plătite,.

•— O i poliţia cum co
laboraţi ?

— în  principiu bine. 
Având In vedere intere
sele comune, am putea şi 
mai bine.

— Despre actualul Cod 
Penal de părere Aveţi ?

— Cu câţiva ani In ur
mă s-a votat' noua 
Constituţie. Ei bine. de 
atunci trebuia schimbată 
şi legislaţia penală. Mă 
refer la Oului Penal şl 
Codul de Procedură Pe
nală. Na s-a făcut aşa 
ceva nici in ziua de azi. 
Or, acest lucru a adus şl 
aduce mari prejudicii. A- 
ceasta datorită posibili
tăţii ca multe infrac
ţiuni grave să nu poată 
f i încadrate In texte din 
vecfijiui O i i  Penal. Mai 
mult, unele sunt schimba
te în infracţiuni mai u- 
şoare. Părerea mea' este 
că legile a r  trebui "s# 
fie mai puţine şi m at' 
clare. Să nu poată fi u- 
şor interpretabile.

— Ce aşteptaţi de la,
1996? . V : l ,  :

— Ce aşteaptă orfcei
procuror — mai puţine, 
infracţiuni Dar şi noul 
Cod PenaL Chestiunea j 
este câ, dacă nu ap a re : 
repede, mai trebuie *ă j. 
aşteptăm. încă multă- vre- ] 
me. ■ j

A consemnat ? 
VALENTIN NEAGU j

Un patron din Deva a fost răp it!
(Urmare dio pag. I) dea cei 20 000 de dolari.

cu S.C. „Buroguard Secu- 
ritv Service" SRL Braşov 
pentru efectuarea de in
vestigaţii şi stabilirea 
existenţei firmei din De
va, precum şi recupera
rea banilor.

In martie 1996, Aurel 
Marius Câmpean, directo
rul adjunct - al societăţii 
din Braşov şi doi repre
zentanţi ai colhozului so- 
«esc ia Deva şi iau legă
tura cu Iulian Boşoro- 
gan. Acesta le-â expli
cat că, nefiind respecta
te ''lăuzele contractului, 
nu le poate plăti banii, 
sugerându-ie să ii dea în 
judecată. Cei trei se întorc 
la Braşov, moldovenii 
pleacă acasă. Nu înainte 
însă de a se stabili că 
Marius Câmpean să ţină 
legătura cu patronul fir
mei din Deva, pentru ca 
banii că fie recuperaţi.

I a  24 martie ’OB, Câm
pean împreună cu Nelu 
Sta văr şi Daniel Mihâilă 
sosesc la Deva. Se cazea-

Eî bine, acum ajungem in 
dimineaţa zilei de 25 mar
tie, Cei trei se depla
sează la sediul firmei 
Consart şi aşteaptă sosi
rea patronului.

în  jurul orei 8,30, când 
acesta a ieşit din birou, 
Stavăr şi Mihâilă îl a- 
costează şi îl forţează să 
uree în autoturism. Cu 
toate strigătele de ajutor," 
nu a intervenit nimeni. 
Dus In pădurea Bejan, 
Iulian Boşorogan a fost a- 
meninţat câ dacă nu dă 
banii fi va rămâne copi
lul fără tată. j

Au urmat drumuri pe 
la băncile unde patronul 
are conturi deschise. Cei 
trei s-au convins că nu 
are banii S-au întors la 
Hotelul Sarmis pentru a 
hotărî ce să facă în con
tinuare eu victima, i 

Poliţia, fiind sesizată 
despre lipsirea de liber-' 
tate a lui Iulian Roşo-1 
rogan, a dat în urmărire 
autoturismul braşovenilor* 
La scurt timp aceştia au 
fost blocaţi, reţinuţi şizfi Ia Hotel „Sarmis", în 

ideea de a-l constrânge pe conduşi la Poliţia munlctj 
Iulian Boşorogan să le piului pentru cercetări, i
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A.S. Condor 
confirmi

Recent, într.un cadru sărbătoresc, la 
frumoasa bază sportivă a constructori
lor „CONDOR" Deva, s-a desfăşurat a- 
dunarea generală a asociaţiei. Am re. 
ţinut că A.S. CONDOR Deva a avut ca 
obiectiv în ’95 dezvoltarea sportului de 
masă şi performanţă, obiecdv realizat 
prin atragerea unui număr mai mare 
de participanţi la concursurile organi
zate. Trecând peste dificultăţile finan. 
ciare atât de prezente în această per;ca- 
dă, asociaţia a organizat in cadrul ac
ţiunilor „Mtorta! pentru toţi" o serie 
de întreceri sportive cu „priză" la ma
rea masă a  cetăţenilor de toate vârste
le, din care amintim: „Cupa zăpezii la 
cros1*, desfăşurată în zona cabanei Că. 
prioara, Cupa „Condor*" la minîfotbal, 
Cupa Primăverii şi Ziua orientării pen
tru toţi la orientare turistică, cursuri de 
gimnastică aerobică pe tot parcursul a- 
nului. Cupa „Co“der“ la popice, des
făşurată la popicăna din cadrul bazei 
sportive Condor şi multe alte acţiuni 
care s-au desfăşurat tntr-Un climat de 
fair-play. tn ceea ce priveşte sportul 
de performanţă A.S. Condor Deva a 
obţinut frumoase rezultate, în special 
cu secţia de orientare, ai cărei sportivi 
au câştigat Jocuri fruntaşe in întrece
rile naţionale şi internaţionale.

A-S. Condor Deva şi-a propus creş
terea numărului de secţii de performan. 
ţâ  prin afilierea la federaţiile de spe
cialitate a secţiilor de popice şi radio- 
goniometrie, câţ şi diversificarea acţiu. 
nilor sportive de masă. In finalul adu
nării generale a fost ales noul consiliu 
de conducere ai A.S. Condor Deva, din 

care fac parte printre alţii dl. ing. Gh. 
Cărăbuş, preşedinte de cmoare, ing. 
Mircea Ghirilă, preşedinte executiv şi 
Zaeheki Josan, vicepreşedinte.

■ i- ' ■ . ;' i . - ■ ■■ , t

MIRCEA SARBU

Divizia A saria  I
REZULTATELE ETAPEI: Electfopu- 

tere — Tractorul Bv. 1—0; F.C. Oneşti
— Dacia Brăila 2—0; Oţelul Târgovişte
— Dacia Piteşti 4—1; Portul C-ţa — 
F.C. Caracal 1—0; Steaua Mîzil — Dună
rea Galaţi 1—0; Poiana Câmpina — Me
talul Piopeni 0—1; Gloria Buzău — Ro- 
car Buc. 1—0; Metrom Bv. — Dunărea 
Călăraşi 2—0; ARO Câmpulung — Ce
tatea Tg. N. 1—0.

C L A S A M E N T U L
1. Oţelul Târg. 21 13 5 3 52-17 44
2. Dacia Unirea 21 13 2 6 36-15 41
3. Metrom
4. Gloria Buzău
5. F.C. Oneşti
6. Tractorul

21 10 5 6 25-16 35 
21 10 4 7 31-29 34 
21 10 3 8 25.23 33 
21 10 2 9 24-23 32

„Serbările zăpezii 
Râuşor ’96“

Pârtia de schi de la Râuşpr a găz
duit duminică, 24 martie, unul dintre ţ 
cele mal aşteptate momente ale fieoă. J 
rui sezon, desfăşurarea ediţiei anuale 1 
a concursului de schi „Serbările, zăpezii A 
Râuşor 1996“. i

Actuala ediţie a concursului a aii- » 
niat la start £4 de echipaje pe trei ca- > 
tegorii de vârstă i  copii, juniori şi se- 4 
niori. După consumarea probelor impu. 
se de către organizatori (Sindicatul Si- V 
derurgistul şi formaţia Salvamont Hu. î 
nedoara) — coborârea cu spatele, tre» I 
cerea prin porţi legat în coardă, arun- \ 
ca rea cu bulgări de zăpadă, traversarea ţ 
prin tunel, săritura cu coarda, transpor
tul cu oala şi sosirea pe un schi — s-au 
detaşat Sn câştigătoare următoarele e- 
chlpaje: copii, tocul I — Schiau Rom. i 
na, Dragoesc Ioana, Roman Ioana, i 
locul H — Apostu Bogdan, Marian Tu- [ 
dor. Schiau Cristina, locul Ui — Mu- \ 
reşan. Cristi. Apostu Lucian, Vlad Cristi; 
juniori, locul I — Marinca Diena, Mu- , 
reşan Cristina, Dabelea Ioana, locul I I 1 
— Silvestru Mihai, Gudea Magi, Dan 
Trberlu, locul UI — Platon Andrei/ V 
Drăghici Mircea, Costa Andrei; senior i. i 
locul I ■— Palcău Aurel, Nedelcu Gheor. i 
ghe, Ritjşan Avei, locul II — Creţu Se- * 
bastian. Varga Ştefan, Varga Florin, ) 
locul III — Mârlan Călin, Gudea Adela, i 
Moldovan Livia. ■ I

Câştigătorilor li s-au oferit de către i 
organizatori diplome, precum şi premii \ 
In obiecte şi dulciuri. -  ..

O competiţie asemănătoare celei de ’ 
duminică s-a desfăşurat sâmbătă, 23 \ 
martie, pe părţi» de schi de Ia Râuşor. I. 
concursul dotat cu cupa „Ghiocelul”. ; 
Concursul s-a bucurat de o bună par- 1 
ticipare, organizatorii fiind Sindicatul 4 
Siderurgistul. Formaţia Salvamont HU- i 
nedoara şi- Sindicatul din Învăţământ. J 
Preuniversitaria. Celor mai buni schiori V 
li s-au oferit premii şi diplopie. (C-P.) )

7. Daeia Piteşti “  “ “ -----  ^
8. Eiectroputere
9. ARO Câmpulung 21

10. Steaua Micii 21
11. Met. Piopeni 21
12. Rocar 21
13. Dunărea GL 21
14. Poiana Câmp. 21
15. Cetatea Tg. N. 21
16. Dunărea CI. 21
17. P.C. Caracal 21
18. Portul C-ţa 21 

ETAPA VIITOARE: Rocar — ARO ?
Câmpulung; Oţelul Târgovişte — Ne- ţ  
trom Bv.: Dacia Brăila — Electropute- ţ  
re; Cetaţea Tg. K. — Poiana Câmpina; i 
Metalul Piopeni — F.C. Oneşti; F.C, J 
Caracal —- Gl. Buzău; Dacia Piteşti — \ 
Dunărea Galaţi; Dunărea Călăraşi — 1 
Portul C-ţa; Tractorul Bv. — Steaua ? 
Mîzil. f

21 10 2 
21 9 3

9 30-30 
9 30-24

8 6 7 17-22
9 2 10 18-32
7 6 8 17-24
8 3 10 23-32 
8 2 11 19-20 
7 4 10 19-25 
7 3 11 2>29 
7 3 11 22-28
5 6 10 25-31
6 3 12 26-42

tea Muncelului, centru 
politic, militar şi religi- 

, fliS al dacilor —s reşedin
ţa regilor daci — Sarmi- 
zegetusa. Redăm lapidar 
câteva date despre aces
te aşezări, aşa cum le-a 
văzut dr. doc. Octayian 
Floca, cunoscut istoric 
hunedorean.

•  Cetatea de la Cos- 
teştj e situată pe dealul 
Cetăţuia, înalt de 561 m, 
pe malul stâng al Apăi 
Grădiştei. Formează . un 
minunat punct de pază, 
cu vedere de mare de
părtare, la intrarea in 
masivul muntos. Aşezarea 
de la Costeşti constă din. 
tr-un eastel-locuinţâ, for
tificat prin valuri de pă
mânt, palisade, zidurj şi 
tumufi de apărare. Tim
pul de realizare şi înflo
rire a cetăţii — ca de 
altfel întregul complex al 
aşezărilor din Munţii O- 
răştiei — cuprinde peri
oadă de lâ Burebista la 
Decebal (sec. I 1. Hr. — 
sec. I d. Hr.)J

•  Cetatea de pe Bli- 
daru se află la 705 m, 
având o poziţie dominan
tă. oferă vedere până 
dincolo de Orăştie, spre 
culmile Munţilor Apu. 
seni. Blidaru cuprinde un 
platou Întins, ce forinea. 
ză o incintă cu ziduri de 
piatră de forma unui po
ligon neregulat, ce închi
de Un teritoriu de aproa
pe şase mij de metri 
pătraţi;

•  Cetatea dacică de la 
Piatra Roşie — Luncani 
era construită din piatră. 
FOrma generală a incin
tei este patrulateră, are 
cinci turnuri. Aşezată pe 
culmea unui- deal izolat, 
cu prăpăstii abrupte, fa
ce parte din sistemul de 
fortificaţii ce aveau ros. 
tul să apere de o even
tuală apropiere dinspre 
vest şl sud-vest a inami
cului care ar fi încercat 
să atace Sârmi zegetusa 
de la Grădiştea Munce-
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Matroana romană de 
la Sarmizegetusa.

lului, capitala Daciei li
bere.

•  Cetatea de la Gră
diştea Muncelului se pre
zintă ca o incintă de a- 
părare construită din blo
curi de piatră, având 
forma unui patrulater ne
regulat. Este aşezată' ia 
1000 m deasupra nivelu.

lui mării. Pe laturile de 
est şl de vest, cetatea a. 
vea câte o poartă. în in
terior, drumuri pavate cu 
piatră de râu sau cu les
pezi de piatră de calcar 
cioplită, cu bordură, ca
re conduceau spre incin
tă sau spre sanctuare, 
precum şi o interesantă 
canalizare subterană.

întreagă această zonă ; 
stă mărturie a unei in
tense vieţi materiale şi 
spirituale a dacilor liberi. 
Cucerirea romană a des
chis calea formării po- 

^  porului şi a limbii româ
ne. Spre aceste fantasti
ce documente istorice, ca 
şi spre altele pe care le 
găzduieşte judeţul nostru, 

--s-a îndreptat şi se în
dreaptă atenţia specialiş
tilor şi a factorilor ad-r 
ministrativi de. decizie, t 
Punerea definitivă în va- f 
loare a acestor zone ar
heologice este n a i mult 
decât o obligaţie pen- ţ 
tru un popor care nur ■ 
vrea să-şi uite istoria, 
istorie pe care vrea să o l  
aducă drept mărturie şi 
altora, spre luare amini 
te I Avem convingerea că 1 f 
reuniunea de la Orăştie, 
organizată sub cele mal 
înalte auspicii, va fi in f 
măsură să rezolve acest ‘ 
lucru. Şi nu cu jumăta
te de măsură !

Basorelief cu zeul Silvauus şi nouă Silvane —- 
unicat in lumea romană. (Secţia de arheologie din 
Sarmizegetusa).

PRODSIM S.R.L. 
SIMBRIA

Juniori B
REZULTATELE ETAPEI DIN 16 MAR

TIE : C-S.Ş. Huned. — A.S. Paroşeni 
1—0; Aurul Brad — Parângul Lonea 
4—1; Min. Uricani — C.F. Aliman 0—7, 
Llc. Sp. Hd. — Jiul Petroşani 0—2; Start 
Deva — Corvinul 0—3; Min. Lupeni — 
Victoria Călan 11—0; Min. Vulcan — 
Min. Certej 0—3; Vega Deva a stat.

Juniori Bl
i  !

j
ş i

Achiziţionează deşeuri metalice, feroase şi 
neferoase, la preţuri avantajoase. Plata sa 
face in numerar la recei-ţia mărfii.

De asemenea, achiziţionează deşeuri de 
hârtie, Ia preţul de 150 de lei/kg.

Informaţii suplimentare Ia Depozitul. din 
STmeria, str. Streiului, nr. 1 (fost Depozitul de 
combustibil), precum şi lâ tel. 661270, zilnP 
între orele 8—̂ 17. (93442)

C L A S A M E N T U L

REZULTATELE ETAPEI DIN 16 MAR- . 
TIE: C.S.Ş. Huned. — A-S. Paroşeni \
0—1; Aurul Brad — Parângul Lonea :
3—0; Min. Uricani — Aliman Brad 11—0; ) 
Lic. Sp. Hd. Jiifl Petroşani 2—3; Pot- i v 
bal St, Deva — Corvinul Hd. 0—3; Min. 1 
Lupeni — Victoria Călan 8—0; Min. J 
Vulcan — Min. Certej 4—1; Vega Deva ) 
a s ta t 1

C L A S A M E N T U L
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7- 
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Corvinul Hd. 
Min. Lupeni 
Fotbal St. Deva 
C.F. Al. Brad 
A.S. Paroşeni 
Parâng. Lonea 
C.S.Ş. Hd.
Min. Certej 
Min. Vulcan 
Vega Deva 
Lic. Sp. Hd. 
Aurul Brad 
Jiul Petroşani 
Min. -Uricani 
Victoria Călan

17 17 
17 15 
17 12 
17 11
16 9
17 7 
17 8 
17 7 
16 7
16 7
17 6 
17 6 
17 3 
17 3 
17 1

2 9 
0 11 
2 12 
2 12 
2 14

93- 3 51 
77- 19 45 
89- 15 37 
77- 38 35 
44- 27 29 
32. 39 25 
33- 64 25 
37- 55 22 
39-43 21 
24- 47 21 
26- 34 20 
31- 59 18
19- 47 11
20- 60 11
14-105 5

I. Corvinul Hd. 17 16 0 
. 2. Jiul Petroşani 17 15 2

3. Lic. Sp. Hd. 17 13 1
4. Min. Vulcan 16 12 2
5. Vega Deva 16 11 1
6. CJS.Ş. Hd. 17 9 3
7. Fot. St. Deva 17
8. Min. Lupeni 17
9. Parâng. Lonea 17

10. Min. Paroşeni 16
11. Aurul Brad 17
12. Min. Certej 17
13. Min. Uricani 17
14. Aliman Brad 17
15. Victoria Călan 17

9 2 
7 1 
6  0 10 
5 2 9 
5 2 10 
4 2 11 
4 0 13 
1 0 16 
0 0 17

1 69- 7 
0 121-  8 
3 75- 10 

53- 13 
71. 17 
48- 32 
30- 27 
30- 34 
20. 61 
25- 48 
23- 47 
32- 52 
25- 67 
5-109 
3- 87

48 l 
47 [ 
40 V 
38 
34 
31 t 
29 ) 
22 I 
18 
17 )
17 \

i i i

i BÂNKCOOP S.A., FILIALA HAT£8 j
I VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA URMĂTOARELE BUNURI : . 1

|  1. Spaţiu comercial compus din 3 încăperi, magazie cu posibilităţi j
|d e  supraetajare (central), situat în oraşul Haţeg, str. A. Vlaicu, nr, 6. |
|  Preţ pornire, 30 000 000 le i;

I
I 2. Apartament cu 3 camere, situat în Haţeg, str. A. Vlaicu, bl. 14 B, I 
■  se. C, etaj-1, ap. 32. Preţ pornire, 25 000 000 lei. I
I Licitaţia va avea Ioc în ziua de 28 martie 1996, ora 10, Ia sediul Ju- |  
|  decătoriei Hunedoara, camera executori judecătoreşti. j
ii Informaţii suplimentare la BÂNKCOOP SJV., FILIALA HAŢEG,» 
^telefon 770030 si Judecătorie 712438. 1
I

(26)
I
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REFORMĂ
Pe „puntea suspinelor" tranziţiei

La sediul întreprinde- 
rii de transport hunedo- 
rene avem ca interlocu-, 
tori pe dnul ing. Ştefan 
Bălan, manager general şi 
pe dna ec. Elena Moldo- 
van, manager economic. 
Firma dispune de 40 de 
autobuze destinate trans
portului de călători şi de 
80 de maşipi pentru mar
fă. Trecând, însă. dinco
lo de abstractizarea indu
să de cifre, cu fair play, 
cei intervievaţi recunosc 
stărea precară pe care a- 
cest parc auto o prezintă.

Astfel, marea parte a 
mijloacelor de transport 
se află in exploatare de 
10—17 ani, depăşindu-se 
ou mult normele de ca
sare prescrise. Aşa se fa
ce că din totalul maşi
nilor destinate transpor
tului de mărfuri doar 40 
—*-5l la sută circulă efec
tiv în prezent. După 1090 
Gorvintrans a reuşit să 
achiziţioneze, din fonduri 
F.P.S. şi resurse proprii, 
8 autobuze noi şi un mi
crobuz. Transportul de 
călători pe care il pres
tează firma se face pe 18 
trasee dintre care cele 
mai rentabile sunt pe re
laţiile Deva, Călan, Cin- 
ciş şi Ghelari. Multe din

aceste trasee. însă, nu 
sunt rentabile, aducând 
pierderi societăţii hune- 
dorerie. -Este vorba de 
cursele Călan — Dine, 
Călan — Ocolişu Mare 
ş.a. Nerentabil este şi 
traseul Hunedoara — Ti
mişoara, care din acest 
motiv, al lipsei rentabili
tăţii, ,va fi desfiinţat în
cepând cu întâi aprilie 
a.c.

Vorbind despre priva-

ieşit că pentru dobândi
rea unui procent de acţi
uni minim care să per
mită un control privat a- 
supra firmei, s-ar cere 
nişte eforturi financiare 
colosale care nu se jus
tifică pentru miza pusă 
in joc.

Ideal ar fi să se gă
sească un investitor pu
ternic care să poată, prin 
puterea lui financiară, să 
reabiliteze întregul parc

S.C. CORVINTRANS S.A. HUNEDOARA

tizare, interlocutorii au 
prezentat, cu sinceritate, 
dificultăţile şi în acelaşi 
timp lipsa unei motivaţii 
puternice ce interferă cu 
punerea în practică a a- 
cestui proces la Corvin- 
trans. In urma reevaluă
rii patrimoniului, în vir
tutea H.G. 500, capitalul 
social al firmei a ajuns 
la 3,8 miliarde de lei. Ţi
nând cont de starea în 
care se găseşte acest pa
trimoniu, este lesne de 
înţeles că există o dife
renţă netă între valoarea 
lui de piaţă şi cea reeva
luată. Din schiţa de cal
cul pe care dna Moldo- 
van a  prezentat-o, a re-

auto al firmei, achiziţio
nând maşini noi şi mo
derne. Dar unde în lume 
s-âr găsi un om care să 
plaseze 1,5 miliarde, de 
lei Intr-un parc auto în 
mare parte bun doar de 
scos Ia reformă.

In 1995 cifra de afaceri 
a firmei a fost de 1,9 mi
liarde de lei, neobţinân- 
du-se nici un beneficiu, 
ca urmare a recalculării 
gradului de utilizare a 
mijloacelor fixe de bază 
conform Normelor Mi
nisterului Finanţelor nr. 
15776/1122/1996. Dl mana
ger Bălan ac precizat că 
rezultatele societăţii ar fi 
fost mai bune dacă sta

rea dotărilor nu ar spori 
peste măsură cheltuielile 
pe care firma le face cu 
întreţinerea şi reparaţiile.

In ceea ce priveşte vii
torul, dna Moldovan a 
precizat că, supunându-se 
rigorilor economice, fir
ma va trece printr-o eta
pă de reducere a activi
tăţii, se va renunţa din 

, oficiu la - traseele neren
tabile. Un parametru im
portant în ecuaţia prog
nozei îl reprezintă mo
dul în care va evolua ac
tivitatea in Combinatul 
siderurgie de Ia Hunedoa
ra. Practic viaţa Corvin- 
transului atât la nivelul 
transportului de călători 
cât şi la al celui de mar
fă este legată strâns de 
cea a S.C. Siderurgica 
S.A. „Dacă combinatul îşi 
reduce activitatea, vom 
fi nevoiţi şi noi să facem 
acelaşi lucru. Am verificat 
aceasta cu ocazia recen
telor mişcări sindicale 
când datorită pauzei de 
producţie de la combinat 
maşinile noastre au fost 
obligate să tragă pe 
dreapta", a adăugat în 
încheiere dl manager 
Bălan.

ADRIAN SALAGEAN

„Statul este un comerciant nepriceput!"

Pe marginea divizării ţinui patrimoniu

Care o fi fost raţiunea?

BEP.: Societatea comer
cială Metalotex S.A. Deva 
provine din fosta întreprin
dere judeţeană de produc, 
ţie industrială mică şi pres
tări servicii. Care este, în 
prezent, obiectul de acti
vitate al firmei şi între ce 
limite se pot încadra re
zultatele economice din a- 
nul trecut ale Metalotex- 
ului ?

VJP.: Valenţele activităţii 
noastre sunt reprezentate 
de sectorul productiv şi de 
cel comercial, care coexis
tă în cadrul firmei. Vor
bind despre latura produc
tivă, se poate spune că 
dotarea complexă pe care 
o axe atelierul nostru de 
confecţii metalice ne per
mite realizarea unei largi 
game de repere, incluzând 
piese destinate industriei 
miniere, dulapuri metalice, 
case de bani etc. Suntem 
axaţi pe lucrări de tâmplă- 
rie, precum şi pe produc
ţia de confecţii textile. O 
parte importantă a acti. 
viţăţii este reprezentată de 
prestaţiile in morărit, pe 
care le facem. Avem în 
Judeţ nouă mori, in loca
lităţile Aurel Vlaicu, Câs- 
tâu, Geoagiu, Ohaba, Ra- 
polt, Romos, Strei — Că
lan, Vaidei şi Deva. Pen
tru activitatea de comerţ 
dispunem de cinci spaţii 
comerciale în Deva. în a. 
ceste magazine vindem 
produse agroalimentare şi 
industriale. Avem, de ase
menea, şi un compartiment 
de alimentaţie publică. Re
feritor la rezultatele eco
nomice pe care le-am ob
ţinut, pot spune eă in 1995 
cifra de afaceri a fost cu 
ceva mai mare de un mi
liard de lei, iar beneficiul 
brut s-a ridicat la cca 30 
de milioane de lei.

REP.: In totalul veni
turilor care intră în fir
mă, care din activităţi vine 
cu aportul cel mai impor-

Dialog cu dna ec. VALENTINA PRESURA, 
contabil sel la S.C. Metalotex S.A. Deva

ta n t: producţia sau co
merţul 7

V.P.: Repartiţia este ur
mătoarea : 60 la sută din 
venituri sunt aduse în so
cietate de activitatea de 
comerţ, iar diferenţa pro
vine din producţie.
• REP-: Care este nivelul 
actual al datoriilor pe ca
re le are Metalotex S.A. ?

V.P.; Sumele nu sunt 
relevante şi se contabili
zează în Conturile ce rele
vă obligaţiile societăţii 
Metalotex faţă de bugetul 
statului. Problema a con
stituit-o nivelul ridicat al 
penalităţilor, care erau pre
văzute pentru întârzierea 
la plată a acestor obliga

ţii. De multe ori aceste 
penalităţi depăşeau în va
loare suma datorată. Sta. 
tul este un comerciant ne
priceput. Spun acest lu
cru gândindu-mă la faptul 
că fiscalitatea practicată în 
prezent în România nu 
permite o dezvoltare a ®- 
peratorilor economici. O re
lativă redresare pare, însă, 
să o aducă Ordonanţa nr. 
13/1996, ce retrage toate 
titlurile silite pentru pe
nalităţi neachitate până la 
31 ianuarie a.c. Cu alte 
cuvinte, dacă firma ajun. 
ge la zi cu plata obliga, 
ţiilor către stat, penalită-s 
ţile vor fi sterse,.

REP.: Ce credeţi că va

aduce viitorul în viaţa Me- 
talotex-ului 7 

V.P.: Cred că firma are 
o perspectivă bună. Peste 
puţin timp vom deschide, 
la Deva, un nou magazin 
in care clienţii noştri vor 
găsi tot ceea ce este ne. 
cesar pentru amenajări in. 
terioare de locuinţe. Este 
vorba de mobilier, insta
laţii sanitare, corpuri de 
iluminat, materiale pentru 
zugrăvit, plăci de gresie 
şi faianţă. Intenţionăm de 
asemenea să ne dezvoltăm 
atelierul de tâmplărie. A- 
vem in. vedere producerea 
unor piese de mobilier de 
bucătărie, mobilă care va 
putea fi modulată in func
ţie de preferinţele clienţi, 
lor. - Deci, posibilităţi de 
dezvoltare sunt. Totul este 
să ne degajăm din bloca
jul financiar ce face ra
vagii în economie.

ADRIAN SALAGEAN

Era de aşteptat ca Hotărârea Guvernului României 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
a Produselor Agricole — RA şi înfiinţarea unor socie
tăţi comerciale pe acţiuni cu capital de stat, prin reor
ganizarea Regiei Autonome Romcereal, să aducă nişte 
clarificări şi rezolvări benefice privind îmbunătăţirea 
activităţii în acest domeniu. Departe de a sta. însă aşa 
lucrurile, cel puţin în cazul judeţului nostru, există unele 
semne de întrebare asupra raţiunilor ce au stat la baza 
divizării patrimoniului, potrivit prevederilor H.G. nr.‘ 
1054/1995. Dar să vedem despre ce este vorba, la con. 
creţ.

Potrivit datelor ce le deţinem, populaţia jţideţului 
nostru consumă anual aproximativ 85 000 tone pâine, 
ceea ce necesită, pentru fabricaţie, capacităţi de depozi
tare a circa 100 000 tone grâu. Pentru asigurarea securi
tăţii alimentare, aşa cum prevede şi obiectul de activi
tate al A.NP.A. — RA, aceasta se ocupă de achiziţio
narea, depozitarea şi păstrarea stocurilor de cereale, le
guminoase boabe, seminţe oleaginoase ale rezervei na
ţionale, constituite de Administraţia Naţională a Re
zervelor Materiale, potrivit legii, precum şi asigurarea 
constituirii rezervelor naţionale la produsele agricole 
declarate de importanţă naţională, stabilite de Guvern, 
la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 
întrebarea ce se pune este : cum se realizează un ase
menea obiectiv în cazul judeţului nostru 7

Din capul locului trebuie să spunem că un aseme
nea obiectiv nu a fost prea mult luat în considerare. 
La o asemenea coricluzie logică se ajunge dacă avem 
în vedere că la sucursala din judeţul nostru a A.N.P.A. 
— RA nu au rămas în patrimoniu decât capacităţi de 
depozitare pentru abia 43 500 tone cereale, la Orăştie şi 
Brad, ceea ce înseamnă mai puţin de jumătate din ne
cesar (!).

Dacă nu ar fi existat spaţii. suficiente, să zicem, 
mai treacă.meargă, ne împăcăm şi cu o asemenea situa
ţie. Dar, culmea, la S.C. Comcereal S.A. Deva, unitate 
supusă procesului de privatizare, cuprinsă în lista su
plimentară, au rămas capacităţi de'depozitare de peste 
140 000 tone, unele dintre ele cunoscute ca fiind cu des
tinaţie specială, pentru rezerve ale statului. Numai în 
comuna Lăpugiu de Jos, unde s-au făcut însemnate in-’ 
vestiţii în ultima vreme, sunt spaţii pentru depozitarea 
a 80 000 tone cereale. Tocmai în; legătură cu acest obiec
tiv se nasc unele suspiciuni privind repartizarea spaţiilor 
şi divizarea capitalului social, apărând întrebarea : care 
a fost oare raţiunea pentru care s-â stabilit aşa şi nu 
altfel, cum era normal. Nu cumva cineva a avut inte
resul să pună mâna pe nişte spaţii de depozitare care 
au importanţă vitală ? Rămâne ca răspunsul să-l aflăm 
pe măsură ce se derulează prcccsul de privatizare.

NICOLAE TÎRCOB

Zilele trecute, mânat de 
nişte griji automobilistice 
provocate mai ales de sta
rea „excelentă" a drumu
rilor, mi-a fost dat să-l cu
nosc pe dl Ioan Crişovan, 
căruia consătenii îi spun 
direct dl Nelu. Este o plă
cere deosebită să conver
sezi cu un asemenea om, 
care după ce a adunat bine 
peste 40 de ani vechime 
în carnetul de muncă, con
tinuă să se bucure de să
nătate şi să lucreze pămân
tul, nu oricum însă, ci du
pă reguli ştiinţifice, să 
muncească în particular, 
făcând prestaţii cu acte în 
regulă şi plătind impozit 
la stat, în domeniul me
canicii, mai concret spus 
al reparaţiilor de motoare, 
îndeosebi de Diesel, având 
in vedere că a sporit con
siderabil forţa mecanică a 
satelor, iar specialişti şi 
diagnosticieni in branşă

Un om apreciat' şi respectat
sunt prea puţini la ora ac- 
tuală.

S-ar putea pune întreba
rea : ce are comun dl Nelu 
cu tematica paginii de „Re. 
formă-Restructurare". Are 
foarte multe lucruri, se 
poate răspunde, pentru 
că în tot ceea ce gândeş
te şi face se regăseşte 
forţa şi trăinicia acestor 
deziderate.

Faptul că a deprins, la 
■ fosta şcoală de arte şi me
serii din Dobra, discipli
na şi rigurozitatea muncii 
bine făcute, că a ajuns la 
categoria cea mai înaltă 
de calificare şi încadrare, 
ca specialist, la fosta fir
mă de construcţii şi repa
raţii din Deva, că acum 
este apreciat şi respectat

de către toţi oamenii care 
îl cunosc, cerându-i sfatul 
şi ajutorul, denotă ce în
seamnă să fii receptiv la 
nou, să ţii pasul cu vre
murile şi cu schimbările 
aduse de ele, să te respecţi 
ca om şi meseriaş de cla
să, în acelaşi timp.

Vorbindu.mi despre a - ' 
gricultură, m-am convins 
că dl Nelu ştie totul în 
legătură cu pământul, se
minţele, îngrăşămintele, er- 
bicidele, eu rostul muncii 
ţăranului, când este făcu
tă cu profit sau în pier
dere. După calculele sale, 
de pe 1,5 ha se pot obţine 
toate produsele necesare 
traiului unei familii com
puse din 5 persoane, însă 
este anacronic să mai faci.

aproape de anul 2000, a- 
gricultură cu sapa şi cu 
calul. Arâtăndu-mt un ştiu
lete de porumb local, mi-a 
spus că, deşi este mai pu
ţin productiv ca hibrizii 
noi, il preferă pentru că 
are calităţi nutritive deo
sebite. îmi spune că nu are 
nimic împotriva comerţu
lui, dar când nu prea ai 
ce vinde, că nu este pro
ducţie, ăsta este semn rău. 
De politică se ţine mai de
parte, dar nu.i plac scan. 
dalurile din parlament, ne- 
implicarea Guvernului în 
problemele vitale ale ţării. 
Revenind pe plan local, 
nu-i place ideea primaru
lui, care zice că nu se in
teresează de introducerea 
gazului metan, ca să nu

dea naştere la. accidente, 
că bătrânii nu ştiu să um
ble la robinet.

La fel, de neînţeles, i se 
pare şi dezinteresul faţă 
de păşunile comunei Do
bra, ale satului său, Lă- 
puşnic, ale judeţului şi ale 
ţării, care nu mai sunt în
grijite cum trebuie şi a- 
tunej de unde animale; de 
unde lapte şi carne 7

Ca meseriaş particular îi 
ajută pe toţi cei care-1 so
licită, se ţine de cuvânt şi 
garantează pentru lucrări
le făcute, ceea ce cam rar 
se întâmplă la alţii în ziua 
de azi. O mare mulţumi
re pe care o are dl Nelu 
este şi acepa că fiul său, 
Iuiică, il moşteneşte, de- 
prinzând aceeaşi seriozita
te şi exactitate in tot ceea 
ce face.

NICOT ,AE TiRCOB

i
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Un iz de primăvară de la Geoagiu i

- într-unâ din însoritele 
zile ale acestei luni paşii 
ne-au purtat pe aleile ce 
duc înspre impunătoarele 
clădiri ce aparţin Grupu
lui Şcolar Agricol Geoa
giu. Intenţia de a pătrun
de în clădirea şcolii n-a 
mai fost' dusă la bun 
sfârşit pentru că privirea 
şi interesul ne-au fost a- 
trase de grupurile de e- 
levi aflaţi „pe terenul de 
lucru" alăturat. Terenul 
cii pricina reprezenta de 
fapt unul din câmpurile 
didactice în care elevii 
liceului îşi desfăşoară ac
tivitatea practică din tim
pul anului şcolar, reali
zând diversele teme cu
prinse în programul a- 
cesteia, după cum preciza 
dl ing. Gheorghe Aleman, 
director adjunct al lice
ului.

Pe o vreme nu tocmai 
caldă, cu soare şi niţel 
vânt, fete şi băieţi ai cla
selor de profil erau pre
ocupaţi să ajute plantele,

viitoarele culturi, : să re
nască odată cu sosirea a- 
notimpului înmuguririi. 
Viitorii horticultori lucrau 
la tăierea de rodire a po
milor (urmând executa
rea tăierilor în uscat şi 
a viţei de vie), în timp 
ce băieţii clasei a XII-a 

- (Fermier montan), coor
donaţi de dna tehnician 
Ghiţa Mihăiţan, după for
marea amestecurilor pen
tru diferite culturi, con
fecţionau ghivecele nutri
tive necesare. Colegele lor 
lucrau la repicatul toma. 
telor timpurii, iar în se- 
ra-înmulţitor (unde are 
loc prima etapă de ob
ţinere a plantelor semă
nate în lădiţe, apoi repi- 
cate în ghivece) un alt 
grup de elevi se ocupau 
de semănatul şi întreţi
nerea plantelor din ră
sadniţe necesare pentru 
cultura legumelor de 
câmp. Câţiva paşi mai 
încolo elevii şcolii profe
sionale (sub coordonarea

dlui maistru Titus Oisma- 
şiu) aveau ca obiectiv 
pregătirea solarului în ve
derea înfiinţării culturi
lor protejate; alături, 
„bobocii" clasei a IX-a îşi 
începeau practica cu ele
mentarele lucrări de în
treţinere a parcului den- 1 
drologic. Tema mai com
plexă a fertilizării livezii j 
de pomi cu îngrăşăminte I 
organice este realizată de j 
o papte a elevilor clasei ] 
a XII-a (Fermier montan), ■ 
coordonaţi de dna maistru I 
Maria Popa, ceilalţi 'co-:, 
legi aflându-se la ferma | 
didactică zootehnică din ' 
incinta şcolii. j

Până la urmă n-a fost I 
nevoie să aflăm mai mul- ' 
te despre acea parte din I 
activitatea elevilor Gru- J 
pului Şcolar Agricol ! 
Geoagiu pentru că ceea I 
ce-am văzut a fost sufi- J 
cient de relevant. Şi nu.j 
era decât o zi, obişnuită < 
de scoală... ]

G. BlRLA
I

Lumea ca spectacol
„Toată lumea e o scenă 

şi toţi oamenii sunt simpli 
actori”, scria Shâkespeare. 
Fiecare îşi joacă rolul pe 
care i l-a încredinţat re
gizorul.

Unii au primit roluri 
mari, roluri care s-au trans
format în vedete. Alţii s-au 
mulţumit cu roluri neîn
semnate, de duzină. Unii 
sunt „buni" alţii sunt „răi". 
Întotdeauna cei „răi", deşi 
erau mai mulţi, erau în
vinşi de cei „buni". Acum 
însă cei „răi” sunt într-un 
număr foarte mare şi le 
fac zile negre celorlalţi. Ca 
într-un thriller american, 
cei răi pun stăpânire pe 
lume şi înce&rcă prin orice 
mijloace să o distrugă. Pro
voacă tot felul dfe conflicte 
şi .fac tot felul • de experi
enţe doar, doar distrug pă
mântul. „Supermnn" nu se

poate lupta cu toţi 1 Sunt 
prea mulţi oameni răi ca
re hu vor să se „pocăiască" 
aşa cum o fac mafioţii în 
filme.

în locul unei lumi liniş
tite, pline de, dragoste, lu
mea de azi este asemenea 
celei din majoritatea fil
melor americane ale ulti
milor a n i : plină de mon
ştri, de terorişti, de oameni 
răi care sunt în stare să 
ucidă pentru simplul fapt 
că nu le convine ceva, de 
oameni care au uitat ce 
înseamnă dragostea şi o- 
noarea.

Lumea în care trăim este 
un imens spectacol în ca
re actorii nu se mulţumesc 
doar cu rolul lor, ci în
cearcă-să ia ceva din ro
lul celorlalţi, de cele mai- 
multe ori doar, lucruri re
le. Dacă toţi ar vrea să 
fie un „Superman",, atunci

lumea âr fi liniştită şi si
gură, dar prea mulţi sunt 
cei ce vor- să fie asemenea 
teroriştilor sau spionilor ce 
distrug tot ce li se spune.

Fiecare dintre noi urmă
rim acest spectacol, in fie
care zi, acelaşi şi totoda

tă altul, căci cu „alte măşti” 
se repetă „aceeaşi piesă" 
şf cu „alte guri, aceeaşi ga
mă".

Privind scena, nu putem- 
decât să ne spunem că pu
tea fi mai bine şi lâ  spe
răm că într-o zi se vă 
schimba o mare parte a 
scenariului. Până atunci 
insă fiecare-dintre noi tre
buie să ne jucăm rolul şi 
să ne rugăm ca binele să 
fie cel ce câştigă pentru 
ca spectacolul să aibă un 
„happy-end“.

MIIIAELA GLIGOR, , 
, ;  Brad

Un vis 
devenit 

realitate
Faptul că tinerii sunt. 

mai receptivi la ceea ce 
este modern nu mai repre
zintă nici un secret, lucru 
dovedit în ultimii ani. Din 
multitudinea exemplelor ce 
ne înconjoară ne-am oprit 
la cel al domnului Mihai 
Câmpeanu din Brad, că
ruia, reîntors din Germania, 
unde a lucrat aproape doi 
ani la un atelier auto, i-a 
venit ideea să facă ceva 
similar şi în zona natală. 
Mai întâi şi-a deschis o 
firmă — Dany Transpress 
SRL Brad —, apoi . a în
ceput lucrările de investi
ţii, a Căror valoare a în
sumat aproximativ 40 mi
lioane de lei, la nivelul a- 
nului 1992.

După trei ani, în 1995, 
visul s-a transformat în 
realitate. La intrarea în 
Brad, dinspre Deva pe DN 
76, te întâmpină un atelier 
auto modem care este do
tat cu ţehnică similară ce
lei din Vest — cu aparate 
de montat anvelope fără 
cameră, aparate de echili
brat electronice, elevator 
pentru reparaţii mecanice 
etc.

Gândurile lui Mihai Câm
peanu nu se opresc însă 
aici. Dacă în prezent pe 
lângă atelierul de repara
ţii auto mai funcţionează 
şi un bar cu* o sală unde 
cei aflaţi în tranzit sau cu 
autoturismele la reparaţii 
pot să servească un suc, 
o gustare sau o cafea, in 
perspectivă va prinde con
tur şi un atelier de tini- 
chigerie pentru a oferi cli
enţilor o gamă completă de 
servicii.

Nu am putea încheia fă
ră să mai amintim că sa
lariaţii firmei nu depăşesc 
vârsta de 25—26 de ani, 
iar „paradoxul" pentru 
mulţi îl reprezintă calita
tea foarte bună a lucrări
lor prestate. Şi nu in ul
timă instanţă, preţurile: 
o echilibrare de roată, spre 
exemplu, costă numai 2500 
de lei . (inclusiv plumbii), 
pe când la alte unităţi pre
ţul este aproape dublu, 
ceea ce spune totuşi mult.

CORNEL POENAR

M. DANIEL

Ea te-a dezamăgit, dragostea pe care o credeai 
adevărată şi atât de minunată a devenit doar un joo 
de paiaţe, un teatru de păpuşi ce-şi puneau măştile 
în timpul piesei.

Asta cu câţiva ani în urmă, când tu ai ajuns pe 
buza prăpastiei şi gândul sinuciderii te urmărea. Dar
— spui tu — nu te.ai sinucis, din laşitate ?... In schimb 
ai devenit prietenul paharului şi al conţinutului său 
alcoolic. Ţi-ai pierdut încrederea în tot ce înseamnă 
ziua de azi şi cea de mâine. Eşti singur şi trist. '

Dattiel, fiecare avem eşecurile şi dezamăgirile 
noastre şi importante nu sunt eşecurile vieţii, cât mai 
ales ceea ce facem cu aceste eşecuri. Sunt oameni 
pentru care un' eşec înseamnă sfârşitul lumii, o a- 
devărată cădere în prăpastie — cum a fost cazul tău
— dar sunt alţii pentru care un eşec este asemeni 
unei rampe de lansare, care-i ajută să se mobilizeze^ 
să-şi revizuiască gândurile şi comportamentele, să-şi

, adune forţele şi efectiv să devină alt om. Nu doar 
că aceştia nu cad în prăpastie, ci îşi iau zborul de 
pe buza prăpastie! spre înalturi senine.

Să nu crezi Daniel că ei sunt oameni puternici, 
deosebiţi, sunt şi ei ca oricare, însă încearcă sâ în
veţe ceva din eşec, care să.i ajute în viitor, iad par
tea bună şi acceptă eşecul ca atare, nefăcând din d  
o tragedie. In plus, nu se autocompătimese şi nu-şi 
îneacă părerile de rău în gânduri sinucigaşe sau în 

/ aburii alcoolului, ci se mobilizează pentru â avea cu- 
1 rajul speranţei din nou şi pentru a putea evita o 
ţ nouă greşeală.
i Capul sus Daniel, aruncă în urma ta aleooluri şi 
J gânduri negre. Oricât de sumbră ar fi noaptea, zori

le se ivesc mereu !

INA DELEANU

Şcoala mea
- La început a fost doar 
o simplă clădire la al că
rei „cap" veghează cetatea 
Devei. Cetatea păstrează şi 
astăzi urme de la stră
moşii noştri daci şi aie celor 
de până la 1848, anul care 
a marcat întreaga Europă 
prin repetatele revoluţii, 
anul în care, ca urmare a 
unui eşec, cetatea (pe a- 
tunci depozit de muniţie) 
urma să fie aruncată în 
aer. Ruinele ei mai stau 
şi astăzi de pază în jurul 
acestui liceu, a cărui clă
dire a adăpostit de-a lungul 
anilor o unitate militară, 
o şcoală de arte şi meserii, 
una profesională şi mai 
apoi actualul liceu sportiv.
- în decursul anilor liceul 
a găzduit un număr din ce 
în ce mai mare de elevi, 
precum şi lotul naţional de 
gimnastică. Condiţiile sunt 
propice pentru desfăşura

rea activităţii lotului, da
torită sălii de sport şi a 
celorlalte accesorii: liceul, • 
internatul şi cantina.

In toată perioada moder
nă a liceului au intrat JN» 
porţile lui sute şi sute d* 
elevi. Acest liceu stă em 
braţele deschise tuturev 
celor care cred că t î  (Mt 
frecventa, oferind coMi- 
ţii dintre cele mai IHttw 
de pregătire. .

Sper ca In continuare 
acest liceu, pepinieră a ti
nerelor talente sportive, 
să ducă renumele lui peste 
ani şi ani şi să nu se uite 
niciodată cine au fost J 
Nadia, Teodora, Emilia, 
K aty ; cine sunt Lavinia, 
Gina şi cine vor fi Daniela,

■ Petroncla, Ramona. ;

MIRCEA EDU 
elev, cls. a VH-a A.

Lic. Sportiv Deva.

m m m w w w w w

Minori depistaţi 
de gardienii publici

DOI CU UN GHIOZDAN

, Era trecut de miezul nop
ţii când gardienii publici 
Constantin Borza şi Tibe- 
riu Pandrea de la Detaşa
mentul 1 Deva au depistat 
doi minori care nu-şi jus
tificau prezenţa la acea o- 
ră pe străzile municipiului. 
Cei doi minori, pe nume 
Giprian Mircea Patra, de 
Io ani, din Hunedoara şi 
Adrian Lup, de 13 ani tot 
din Hunedoara, aveau a- 
siipra lor un ghiozdan cam 
dubios.

Asupra celor doi s-a gă
sit suma de 130 000 de lei 
şi alte bunuri, pe care nu 
le.au putut justifica. Au 
fost predaţi organelor de 
poliţie.

ELEVUL CU 
„ALBA—NEAGRA"

Radu Darius Irimescu 
este elev în ci. â V-a la- 
Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi" din Deva. Acest 
lucru nu l-a împiedicat ca, 
împreună cu alţi indivizi, 
sâ practice „alba — nea
gra". Constantin Borza şi 
Constantin Marian, cei doi 
gardieni publici care au 
destrămat grupul, l-au con
dus frumuşel la şcoală şi 
l-au predat dirigintei.

Tot cei doi gardieni au 
predat poliţiei pe Călin 
Jiloveanu, de 12 ani şi Mă- 
dălina Borhan de 8 ani, 
ambii din Bucureşti. Copiii 
au fost găsiţi în gara GFR 
Deva. (V.N.)

Fanii l-au poreclit 
MADMAN (dementul, ne
bunul) deşi humele său 
adevărat este John Mi- 
chael Osbourne. Exce
sele sale, prăbuşirea, per
severenţa şi longevitatea 
i-au adus această poreclă 
transformându-1 într.un 
adevărat simbol al heavy 
metalului. La sfârşitul a- 
nului trecut Ozzy Osbour
ne revine în actualitate 
după trei ani de absen
ţă, cu un superb album 
intitulat „Ozzmosis" de
monstrând că steaua lui 
nu a apus încă. ; * ,

John Osbourne s-a năs
cut la 3.12.1948, în oră
şelul Aston — Birmin
gham, din Anglia. El a 
crescut într-un cartier 
obscur al oraşului, fami- 
liarizându-se de mic eu 
viaţa dură de stradă. La 
8 ani consuma cu regu
laritate alcool pentru ca 
la 9 ani să mărturisească 
din proprie iniţiativă că

Music box
Ozzy Osbourne (1)

este deja alcoolic. Exma
triculat de la şcoală, Os
bourne intră într-o bandă 
de tineri, remarcându-şe 
în lupta de stradă. Prin 
ideile sale confuze, de
spre libertate şi luptă so
cială, el reuşeşte să se 
impună in faţa acestor ti
neri. Osbourne organizea
ză şedinţe unde practică 
magia neagră, vopsindu-şi 
faţa în roşu (simbolizând 
sânge, violenţă) şi îmbră- 
cându-se în haine negre, 
cu trenă pe umeri, dân- 
du-i aspectul unui liliac. 
La aceste întruniri, ală
turi de alcool, se consu
mau şi droguri. Treptat, 
Osbourne părăseşte spec
tacolul de stradă, şi după 
câteva slujbe temporare,

printre care şi hamal, se 
apucă de muzică. Primul 
grup în care cântă se nu
meşte Approach. Deoa
rece nu ştia să cânte la 
nici un instrument, Os
bourne devine solist vo
cal, şi impresionând prin 
prestaţiile sale scenice, 
deosebit de fanteziste, reu
şeşte să devină liderul 
grupului. Imprietenindu- 
se cu Terry Butler (năs
cut la 17. 07.1948, în Bir
mingham) Osbourne in
tră în grupul Rare Breed. 
Printr-o coincidenţă cei 
doi se întâlnesc cu An- 
thony lommi şi Bill Ward, 
la scurt interval de timp 
cei patru formând grupul 
Polka Tulk.

Anthony lommi s-a

născut ia 19. II. 1948 In 
Aston — Birmingham, ta
tăl său fiind italian şi 
mama britanică. La înce
put, lommi învaţă să cân
te la baterie apoi se a- 
xează pe chitară, care de
vine instrumentul său 
favorit. La 16 ani pără
seşte şcoala, fiind decis 
să urmeze o carieră mu
zicală. Pentru a câştiga 
bani, se angajează ca mi
ner. Aici îl cunoaşte pe 
Bill Ward (născut la 5.05. 
1948 în Birmingham), ca
re în timpul liber cânta 
în obscurul grup Mytho- 
logy.

In 1968 grupul Polka 
Tulk îşi schimbă numele 
în Earth, iar stilul mu
zical abordat este un rock 
progresiv cu influenţe 
blues, însă ce i-a impus 
este atmosfera intensă, 
lugubră şr-apăsătoare, ce 
se degajă din muzica lor. 
(Va urma).

HORIA SEBEŞAN
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S.C, SARMIŞ, S.A.
DEVA

str. Piaţa Victoriei, nr.3 
Vinde Ia LICITAŢIE ur
mătoarele mijloace fixe:

1. Autocamioneta Da- 
c b  1304 Pickup, an fa
bricaţie 1990, cu caro
serie închisă, fibră sti
clă. Preţ pornire lici
taţie 8 500 000 tei, in
clusiv TVA :

2. Multicar pe moto
rină. 1.5 tone, cu caro
serie închisa ?— tablă 
aluminiu. Preţ pornire 
licitaţie 1.9 milioane 
tei. inclusiv TVA,

Licitaţia are Ioc în 
fiecare zi de joi, ora 
10. Ut sediul societăţii. 
Taxa de participare !a 
licitaţie : 25 ©00 tei, Ga
ranţie 1© la sută din 
preţul de pornire a Ii- 
citaţiei.

-  (6398085)

Ths European Connerction srl

[O, N'jnviW,fr|

AROME 
PENTRU 
BĂUTURI 

ALCOOLICE 
C io co lată  caldă  

cu frişca  ş i a lune

N A T U R A L E
16 sortimente, la cele mai accesibile p re tu ri

de ori mat dulce ea zahărul
l i l i l u X u l  v m i » î n n r V T . L L L  

Savoare 
în orice 

mâncare; 
rLEGUMlX!

PENTRU FLORICELE:
porumbi ulei cu arome, 

sare aromatizaţa

Pentru toate aparatele vândute se asigură: 
G A R A N Ţ I E  I A N  Ş l SERVICE POSTGARANŢIE

TEC The European Connection ari 
OFVA,Apuseni, Nr. I (ICRTî> Telefon 

62.31201 Int . 2 3

MAGAZINUL „VALENTIN** 

situat în Deva (zona Casei de Cultură)

t

*

!

' „TOURING—DOUBLE T“

1 Prin agenţia de transport internaţional
persoane

„CONSIM** DEVA 

P-ţa Victoriei, 2/1 (Î.P.H.)

'• '■ i fS . OFERĂ :

•  Curse regulate ^*5*ncare moderne pen
tru : Germania, franţa. Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia,

•  Asigurări mcdieale pentru străinătate.
•  Închirieri de autocare pentru excursii în 

grup. interne şi internaţionale, 
informaţii si rezervări, zilnic orele 9—17.

Telefon 230690.’ (6397714)

-VA OFERĂ următoarele produse import \ 
1 Italia: V
I )
 ̂ •  Vopsele auto simple şi metalizate, exe
cutate Ia comandă în nuanţele dorite, la pre
ţuri accesibile şi de foarte bună calitaţe.

•  Accesorii necesare reparării caroseriilor 
auto.

•  Vopsele ulei pentru tâmplărle, executa
te  şl ta comandă In orice nuanţa.

•  Vopseav epoxidică pentru reeondiţiona- 
rea căzilor de baie. a chiuvetelor din fontă şl a 
aragazeior, care se poate colora în orice nuanţă.

• •  Taste de zugrăvit lavahile şl semilava- 
bile, izolanţi acrilici antimucegai. coloranţi 
pantru zugrăveli» pensule, bidinele, roluri pen
tru zugrăvit. [

•  Tapet uitralavabîl şi adeziv, pentru lipiţi 
fototapet.

•  Articole cosmetice import S.UA.
' •  Plante şi flori artificiale şi naturale im

port ftalia şi Glanda.
e x e c u t a m  a r a n j a m e n t e  FLORALfi,

IA  COMANDA, pentru ocazii festive.
Toate mărfurile le puteţi achiziţiona tn 

cadrul magazinului şi in sistem en gros.
! \  ANGAJAM COMIS VOIAJOR PENTRU
1 DISTRIBUIRE DE MĂRFURI.
B 'Informaţii telefon 054/216160.

(221)

T A X I y e llo w  cub
T A X IU R IL E  

G A L B E N E
CU CELE MAi MIC» TARIFE

2 4  de ore d in  24 ,
ta dispoziţia dumneavoastră!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON

&EVA. ilt . „ 
M. Emmescu.nr.2 

Telefon. 616663

PAGINI NAŢIONALE
CEA H A I BOGATĂ SURSĂ

DE IN F O R M A Ţ IE  P E N TR U  

A F A C E R IL E  DU M NEAVO ASTRĂ
•  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie 

cunoscută în ţară şi străinătate?
•  Doriţi să aveţi o informate „la 

despre concurenţă?
•  Doriţi să vă vindeţi urgent produsele 

şi serviciile dumneavoastră?
•  Căutaţi urgent un partener de afaceri?
•  Căutaţi un număr de telefon sau adre

sa unei firme din ţară?

RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 
PRIN CATALOGUL

„ P A G I N I  N A Ţ I O N A L E * *
*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*.

Nu ezitaţi să vă înscrieţi în eatalogul 
„PAGINI NAŢIONALE** ediţia 1997/

Obţineţi astfel gratuit catalogul ac
tual si cel următor.

Doar cu 99 000 lei puteţi fi înscrişi 
în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI 
NAŢIONALE**, tarif ce creşte funcţie de 
spaţiul tipografic solicitat.

Informaţii zilnic, între orele 9—13, 
Ia sediul biroului judeţean ROMPRES — 
PAGINI NAŢIONALE: DEVA, hotel 
„Decebal**, cam. 12, sau Ia tel. 213500.

J  __

.  I

1!
i i

I

NOUL. MAGAZIN

Str. Avram lancu, Bl. HI, parter 
= VĂ OFERĂ:

IN STA LVI I IR  EC EPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE

ŞI GAMA COMPLETĂ A PRODUSELOR

J

•  Televizoare color cu diagonala între 34 - 63 cm.

•  Televizoare aIb-negru
• Combine muzicale
•  Radiocasetofoane stereo cu şi fă ră  CB
•  Frigidere, congelatoare şi combine frigorifice 1
•  M aşini automate de spălat cu încârcure 

frontală şi verticală
•  Aspiratoare

TOATE ACESTE PRODUSE LE PUTEŢI CUMPĂRA 
CU PLATA ÎN 1 2  RATE LUNARE PRIN 

DEVASAT Şl BANKCOOP, 

AVANSUL FIIND DE 30%
ACESTE PRODUSE

LE PVTETI GĂSI Şl LA MAGAZINELE DIN: 
HUNEDOARA: B-dul Libertăţii, nr.2 

BRAD: Str. Republicii nr. 19  
HAŢEG: P-ţa Unirii nr.l, Bl. P 33. parter

i W O T I  / L

S.C. ROMAVICOM SJtX. DEVA 

V I N D E  

Pili şi cocoşi ROSSO,

Informaţii Ia telefon 622963, între orele j
ţ 9-15. (6398078)

tf* ., § .. ..:y v -1 . :
... •• - C . ...... <;,v , v- ,V *  ^  V‘T'* 1

Ş- ..... ffffiŞxd.-fx 

s-.i-sVvww,/. : y-o

Asigura soatiu ou- 
triicitar pe posturi de 
radio private din ur
mătoarele oraşe

TALON
■ROMANIAN TOP tOO" 
1
2
X ■

BUCUREŞTI
CONSTANŢA

4
S
fi

TIMIŞOARA
CLUJ-NAPOCA

7
8 '  . .
9..,:, .

ORADEA 
‘ SATU-MARE

10
11 ..
1? .

PITEŞTI 13
14 .

ARAD 18

BUZĂU 16
17-

BISTRIŢA 1fl

SLOBOZIA 19 ...
20

URZICENI

L Informaţii la telefon 
230116

Expediaţi talonul pe 
adresa: "Radio Deva", 
str. L. Blaga,-nr. 10
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BÂNKCOOP S.A.
FILIALA HUNEDOARA

VINDE LA i LICITAŢIE PUBLICA '  
URMĂTOARELE :

•  Apartament 2 camere, situat în Hu
nedoara, str. Mihai Viteazul, nr. 15, bloc B2, 
sc. B, ap. 81. Preţ da pornire: 4 000 000 lei;

•  Autoturism Dacia 1U10, an fabricaţie 
1990. Preţ de pornire: 2 500 000 lei;

•  Apartament 2 camere, situat în Hu
nedoara, str. Mihai Viteazul, nr. 13, bloc B 1, 
ap. 51. Preţ de pornire: 4 500 000 lei;

:f Garsonieră, situată în Hunedoara, str. 
Transilvaniei, nr. 2 A, bloc 1, ap. 3, Preţ 
de pornire: 2 200 000 lei;

•  Casă 3 camere, situată în Peştişu Mare, 
nr. 8. Preţ de pornire : 4 000 000 lei;

•  Casă plus curte, situate în Simeria, str.
Sântandrei, nr. 120. Preţ de pornire: 15 000 000 
lei; '■[ . v.w'. ‘"'"'T".''

•  Apartament 2 camere, situat in Haţeg,
str. Aurel Vlaicu, bL 3 ,sc . A, ap. 53. Preţ de 
pornire: 4 000 000 lei;

•  Spaţiu comercial situat în Haţeg, str. 
Teilor, nr. 3, compus din bar 11,81 mp, ma
gazin 17,83 mp, magazie 9,43 mp, bol 2,70 mp. 
Preţ de pornire: 10 000 000 tei;

•  Apartament 2 camere N situat în Călan, 
str. Lucian Blaga, bloc D, sc. A, et. 1, ap. 5. 
Preţ de pornire: 3 000 000 le i;

•  TV color Philips. Preţ de pornire: 
300 000 lei;

•  Instalaţie satelit Vector BETA Preţ de 
pornire : 300 000 lei;

•  Videorecorder Sharp, preţ de porni
re : 300 000 lei;

•  Ladă frigorifică Arctic 120 I. Preţ de 
'pornire: 200 000 lei;

•  Casă de locuit, compusă din 3 came
re, plus hol, plus pivniţă, plus 2. garaje, plus 
baie, plus bucătărie, situate în Hunedoara, 
str. Rovine, nr. 4. Preţ de pornire: 20000 000 
iei;

•  Apartament 3 camere, situat în Hune
doara, str. George Enescu, nr. 4, scara B, ap. 
17. Preţ de pornire : 10 000 000 Iei;

•  Apartament 2 camere, situat in Hu
nedoara, str. Poştei, nr. 1, bloc D, sc. A, ap. 
16. Preţ de pornire : 4 000 000 lei;

•  Casă situată în Ocolişu Mare, nr. 57.
Preţ de pornire : 10 000 000 tei;

•  Casă, comuna- Boşorod, sat Chitid, nr. 
79. Preţ de pornire: 15 000 000 lei;

•  Apartament 2 camere, situat în Deva, 
Aleea Romanilor, nr. 6, bloc 14, sc. 4, etaj 
2, ap. 13. Preţ de pornire: 5 500 000 Iei;

•  Apartament 3 camere, situat în Hune
doara, strada Batiz, bloc C6, ap- 19. Preţ 
de pornire : 2 000 000 tei;
• •  Apartament 3 camere, situat în Hune

doara, bdul Dacia, bl. B2, sc..A, etaj 3, ap. 24. 
Preţ de pornire: 4 000505 lei;

•  Apartament 3 camere, situat in Hune
doara, Str. Intrarea Lanului, nr. 4, bL C8, ap. 
13. Preţ de pornire : 2 000 000 Iei;

•  Autoturism Dacia 1300 break, an fabri
caţie 1978. Preţ de pornire: 3 800 000 lei;

•  Dormitor Athos. Preţ de pornire: 
1000 000 lei;

•  TV color Saba, diagonală 51. Preţ de
pornire : 250 009 tei;

•  Apartament 2 camere, situat în Hune
doara, bdul Dacia, nr. 10, sc. 2, et. 4, ap. 94. 
Preţ de pornire : 5 000 000 lei;

•  Carmangerie, situată In Hunedoara, str. 
Romanilor, nr. 25. Preţ de pornire: 32 800 000 
lei;

•  Teren intravilan în Hunedoara, str. 
Victoriei, nr. 8. Preţ de pornire: 6 009 000

'lei;' ;■
•  Autoizotermă TV, an fabricaţie 1991. 

Preţ de pornire: 10 000000 lei;
•  Cuter Cezar. Preţ de pornire : 3 500 000 

le i;
•  Maşină de tocat. Preţ de pornire : 

450 000 le i;
•  Mese metalice (2 buc). Preţ pornire: 

1 2 0 0 6 0 0  lei ;
•  Ladă frigorifică. Preţ de pornire: 

800 000 lei;
•  Dulap frigorifî\ Preţ de pornire: 

1200000 lei;
•  Dulap frigorific. Preţ de pornire: 

1200000 tei;
•  Congelator Bufet. Preţ de pornire :• 

800 000 Iei;
•  Frigider combină. Preţ de pornire:

. 700 000 tei;
•  Frigider Fram. Preţ dc pornire: 300000 

lei;
•  Cuptor microunde. Preţ de pornire* 

400 000 lefi;
•  Agregat cameră frigorifică. Preţ de

pornire : 125 000 tei;
•  Autoturism Dacia 1300 TX, an fabri

caţie 1987. Preţ de pornire: 3 000 000 lei;
•  Casă marcat Royal. Preţ de pornire: 

800 000 lei;
i •  Cântar electronic. Preţ de pornire: 

800 000 lei;
•  Combină frigorifică. Preţ de pornire: 

600 000 lei;
•  Ladă frigorifică Gorcnye. Preţ de por

nire : 500 000 Iei;
•  Ladă frigorifică Frigidayre. Preţ de 

pornire: 1000 000 lei;
•  Vitrină frigorifică. Preţ de pornire: 

V LOOO MO Iei.
Licitaţia are loc în data de 28. IH. 1996, 

ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul exe
cutori judecătoreşti.

S.C. PANIMEX S.R.L. — MIDAL GRUP S.R.L. |
D E V A

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

str. Romanilor, nr. 10 (Dacia) . j  
Pune la dispoziţie: |
•  Camere frigorifice de orice tip şi m ă-l

rime; *
•  Vitrine frigorifice orizontale verii-1

cate; |
•  Agregate frigorifice de mărimi şi puteri ■

diferite; |
•  Accesorii de instalaţii frigorifice; |
•  Freon clasic 12-22-500.02 ; r
•  Freon ecologici * |
•  Scule, accesorii pentru instalaţii frigo- 1

rifice. Toată această gamă este de im -l 
port Germania, Franţa, Olanda, ItaRsul 
Polonia. |

Aceste produse te puteţi achiziţiona en gros! 
■sau prin firma noastră, punându-vă la dispo l  
Iziţie personal calificat pentru executarea ş i!  
■montarea oricărui tip de putere şi instalaţii |  
|frigorifice. I
I Garantăm viabilitate în funcţionare. N e!  
Iputeţi contacta Ia tel. 624892, zilnic. ţ
! Angajăm maiştri, tehnicieni şi inginerii 
I electromecanici. I

I
I
I

BÂNKCOOP S.A. 
FILIALA ORĂŞTIE

(6398086) |

—  I 
I

1 VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA 
. URMĂTOARELE:
I •  Casă, curte şi grădir.L situate Sn|

I
sat NANDRU, nr. 71. Preţ pornire
I e i ;

30 000 000*

•  Casă, curte şi grădină,
I  com. GHELARL sat RUDA, nr.

1

situate !» ■  
. Preţ por-|

nire — 2 700 000 l e i ; fi
I •  Casă, curte şi grădină, situate In i 
■  PEŞTIŞU MARE, nr. 193. Preţ pornire — |  
121300000 tei; «

•  Mobilă sufragerie LUXOR. Preţ poJF-f 
nire — 500 000 lei; 1

I * TV color SAMSUNG. Preţ pornire — I 
700000 tei; B

|  •  VIDEO JVS. Preţ pornire — 700

spălat automată. Preţ pornire

VIDEO JVS.
I te i;
|  •  Maşină
j — 500 000’ tei;
|  •  Combină
1300 000 Iei;
* * FAX.

frigorifică. Preţ pornire —-

I Preţ pornire — 1 200 000 tei. 
Licitaţia va avea loc în data de 28. III.! 

11996,ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul j 
■executori judecătoreşti.
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I

SUCURSALA MINIERA 
„POIANA RUSCA” TEUUC

1
I

! BÂNKCOOP S A.
FILIALA HAŢEG

VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA 
I . . . URMĂTOARELE: \
| * Spaţiu comercial, 3 camere, magazie, po-
J sibilităţi supraetajare, central, situat în HA- 
ţ ŢEG, str. A. Vlaicu, nr. 6. Preţ de pornire: 
î 30 000 000 lei.
I •  Apartament 3 camere, situat în HAŢEG,
* str. A. Vlaicu, bl. 14 B, sc. C, ap. 32. Preţ de
| pornire : 25 000 000 tei.
j Licitaţia are loc în data de 28. IH. 1996, 
I ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul 
|  executori judecătoreşti.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FA VIOR-VIDRA“ ORĂŞTIE,

• str. Gh. Lazăr, nr. 2 
Vinde prin licitaţie în ziua de 02 aprilie 

1996, ora 10, utilaje agricole (combină, semă
nători, pluguri, grape etc).

Relaţii suplimentare —• la sediul societă- 
telefon 641741 — interior 336.

* (264)

Iv .
I 

l

i s
Iu -
Iu .
IU ■

I
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I

I.% ■
I%■
I 

I

I

SPITALUL JUDEŢEAN 
D E V A

Vinde la LICITAŢIE PUBLICA
Conform H.G. 841/1995- mijloace fixe cu 

durata :de funcţionare expirată.
licitaţia va avea loc in data de 20 apri

lie 1996, ora 10.
Listele sunt afişate la fişierul spitalului 

judeţean.
Relaţii suplimentare la tel. 15050, int. 

179. (262)

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE - 
A APELOR DEVA

ştr. Aurel Vlaicu. nr. 25, telefon 211773
Va efectua începând cu 25. martie a.c. 

acţiuni de combatere a dăunătorilor (şobolani, 
şoareci), de pe diguri şi lucrări hidrotehnice, 
administrând momeală — grâu otrăvit, tratat 
cu fosfură de zinc.

Proprietarii de terenuri riverane şi deţi
nătorii de animate sunt rugaţi să evite prin 
mice mijloace pătrunderea persoanelor şi ani
malelor în zona acestor lucrări.

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA I
I în vederea închirierii spaţiilor existente la i  

Clubul vechi (70,7 mp) şi Cantina veche (34,5J
I mp), comuna Ghelari. fi

Preţul de începere a licitaţiei este del 
1 2000 lei/mp/lună. Taxa de participare : 20 OOOj
I tei. Garanţia reprezintă 50 la sută din valoa-| 

rea chiriei lunare şi se va returna în cazull 
|  ncadjudecării licitaţiei. |
■  Licitaţia va avea loc în data de 18 aprilie| 

/ 1 1996, ora 10, în Teliuc, str. Minei, nr. 42,|
 ̂ M — 0 ̂7 ' T—. o4î£ Oft «fti nîitinn lo fĂlo.l

j
s
\
\
\
\

I. ** -- ’    • • .
camera 37. Informaţii se pot obţine la tele-| 

|  toanele 713520 sau 713521, int. 136, 2
(261)

Ij, S.C. „SCORPION COMPANY j

|  cu sediul în Hunedoara, str. C- Bursan, nr. 1 |

I
I

I

i i
ANGAJEAZÂ 

PENTRU FAST-FOOD 
•  BUCĂTAR cu vechime şi experienţă;

_ •  OSPĂTARE cu experienţă în domeniu,
■  foarte prezentabile, vârsta 18—25 ani.
* Relaţii oferim numai la sediul firmei dhl 
Istr. C. Bursan, nr. 1, între orele 8—17. 
j (267)

I
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând două Dacii 
1304 (papuc) şi o Ci- 
faromă, import Unga
ria. Tel. 647455.

(8013)

•  Vând urgent PC 
286, • preţ convenabil. 
Deva, tel. 629231.

u ll—  m m m m  #  m ^m  m m m  m m m m  * *  mmm*

•  Vând talon Dacia 
1300. Tel. 673179.

•  Vând caroserie Dacia 
1300 completă (cu capote, 
aripi şi uşi), preţ avanta
jos. 647540.

(8015)
•  Vând casă cu grădi

nă şi pomi, Costeşti, nr. 
53. Informaţii 642338.

(8016)
•  Vând motocicletă ETZ 

•125. Tel. 628645.
1 (7439)

•  Vând garsonieră cu
■gaz .balcon închis şi un 
aragaz. Deva, bdul Mă- 
răşti, bl. 23, sc. 2, ap. 34. 
Telefon 215054, după ora 
16. (7438)

•  Vând convenabil bu
fet bucătărie, tel. 623540.

(7437)
•  Vând trei vaci Si- 

mental, Jeledinţi, 135. Fa
milia Ratiu.

(8692)
« Vând chioşc metalic 

5x3 m, pentru privati
zare sau garaj. Telefon 
661959. (8093)

m Vând Renault 9, 1983, 
neînmatriculat, motor re
zervă. Tel. 628672.

(7191)
•  Carmen & Toni SRL, 

.vinde placaj, PAL, panel, 
str. Pietroasa, nr. 13 (fost 
depozit CLF).

(7189)
•  Vând spaţiu comercial 

.autorizat (apartament 2 
camere). Dacia, tel. 627809.

(7188)
•  Cumpăr VW Jptta pe

benzină, din 1980, defect» 
sau talon. Telefoane 
667302, 667355, familia
purtător Ioan, Hondol.

(7431)

^  •  Societate comer
cială vinde camion 
inmatriculabil, cu 
vama plătită, stare 
excelentă, 15 000 km 
la bord, IFA 5 tone 
tip h  50 — 4 cilin
dri, cabină dublă, ca
roserie închisă, an fa- 

-bricaţie 1988. Infor
maţii suplimentare la 
tel. 230034 sau 213964, 
orele 9—16.

(7408)

•  Societatea agrico
lă „Ardeleana" Sân-
tandrei vinde prin
licitaţie grajd cu te
ren aferent şi spaţii 
pentru închiriere. Li
citaţia are loc în data 
de 30 martie 1996,
la sediul societăţii din 
Sân tandrei, la ora 10.

(7425)
m m m  m m m m  *  mmm 0  mmm •  m m » 0 m m m  m

•  Vând lucemă furaj, 
cartofi'. Informaţii Bretea 
Mureşanu, nr. 133, sau 
Deva, telefoane 627078, 
629734.

(7424)
•  Vând fax, Citroen

combi, vama achitată, 
1700 DM, bicicletă Pegas. 
216483. (7423)

0  Vând casă, 3 nivele, 
46'000 000 lei. Deva, Au
rel Vlaicu, 93. Telefon 
616366. (7193)

•  Vând ARO 243 Die
sel cil motor Braşov ta-

Jon şi carte Identitate, 
7 50C 000, negociabil. De
va, str. Horea, nr. 54.

(7186)
•  Vând apartament 2

camere, Simeria, str. 1 De
cembrie. bl. 6, sc. B. ap. 
36. (7422)

•  Vând teren, intravi
lan, 1300 mp, preţ avan
tajos. Deva, 211518.

(7396)
•  Vând apartament 4 

camere, parter, în str. Do
robanţi, sau schimb cu 
3 şi diferenţă. Telefon 
226695, după ora 15.

(7410) .
•  Vând teren intravilan 

1308 mp, Cristur, lângă 
drumul judeţean. Telefon 
626165.

(7411)
•  Vând combină muzi

cală Samsung Max 550 
(sieilată), cu garanţie şi 
videorecorder Sanyo. Tel. 
613365.

(7413)
•  Vând livadă pomi, în 

comuna Hărău. Informaţi* 
in Deva, str. Crişan, nr. 
14, sau Hărău, nr. 12.

(7415)
•  Vând set complet u-

tilaje şi scule pentru ate
lier fierărie. Telefoane: 
054/623717, 054/218249. 054/ 
212438. (7417)

•  Vând nutreţ (lucer
na, fân), Călanu Mic, nr. 
4. Tel. 617954, Deva, între 
orele 18—20.

(7418)
•  Vând Dacia papuc 

furgon, teren intravilan, 
1,78 ha. Tel. 661626.

(7420)
•  Vând casă, Hune

doara, telefon 713648.
(7419)

•  Vând teren arabil în
Deva. Informaţii la tel. 
618106. (7450)

•  Vând două garsonie
re, comuna Sălaşu de Sus. 
Relaţii, telefon 770793.

(7827)
•  Complexul Bărăşti 

vinde prin licitaţie publică 
în ziua de 29 martie, ora 
10, următoarele: gunoi 
de grajd, mijloace fixe. 
închiriază spaţii pentru 
depozitare. Relaţii la se
diul unităţii.

(7028)
•  Vând casă sat Plopi, 

72; vând apartament 
Haţeg, etaj I, două came
re. 770656.

(7029)
•  Vând abricht cu cir

cular, betonieră, preţ ne
gociabil. Brad, telefon 
651771.

(3573)
•  Vând Saviem Mixt, 

7,5 tone, telefon 651107, 
după ora 20.

(3574)
•  Vând caroserie VW

Bush şi Dacia 1300. Tel. 
651644. (3575)

•  Vând casă în roşu, 
Crişcior. informaţii telefon 
655256, sau 626268.

(3577)
•  Vând talon Audi 80. 

Telefon 622590.
•  Vând cabana „Că

prioara" din Deva. In
formaţii 223321, 623442 sau 
618673. (7458)

•  Vând apartament 4
camdre central sau schimb 
cu apartament 2 camere 
plus diferenţă. Deva, tel. 
214254. (7458)

•  Vând apartament 2 
camere, Simeria, Bl, ap. 
2. Tel. 6G03SÎ1.

(397855)

DIVERSE
•  S.C. Tehnico Medical 

SRL Brad anunţă majo
rarea manoperei.

(3576)
•  Preiau contra cost cu

poane nominative do pri
vatizare. Tel. 230791.

(7303)
•  S.C. Inter Dianâ Trans

SRL Orăştie anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial de la 100— 
300 la sută,- începând cu 
data de 25 aprilie 1996.

(7187) -
•  Cooperativa de invalizi 

Cauciucul Deva, având în 
vedere notificările de ma
jorare a preţurilor, pri
mite de la furnizorii de 
materii prime, vă face 
cunoscută intenţia de ma
jorare a preţurilor la 
.produsele noastre cu un 
indice cuprins între 1,15 
— 13 faţă de nivelul ac
tual al preţurilor.

(7435)

OFERTE 
D E  SERVTCTI

•  Societate comercială 
caută pământ pentru . a-1 
lucra în arendă. Preferăm 
zona Călan—Haţeg. Plata 
arendel anticipat. Infor
maţii tel. 615027.

(7428)

~  V s -C T ”  B R U TĂ R IA ”  
NEAMŢ SRL DEVA
angajează bărbaţi cu 
stagiul militar satisfă
cut, în vederea califi
cării în meseria de 
brutar. Relaţii su
plimentare la sediul 
societăţii, din str. 
Mihai Viteazul, 32, 
între orele 7—15.

^  (7445)^
•  Execut transport auto,

1 tonă, ieftin. Deva, tel.
216483. . (7423)

PIERDERI
•  în  data d e .23 mar

tie 1996 s-a furat o barcă 
cu nr. 343, de la podul 
Mureş—Brănişca. Se o- 
feră recompensă pentru 
relaţii. Informaţii tele
fon 242.

(7427)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
2 camere, zona Casa de 
Cultură, cu apartament 3 
camere în aceeaşi zonă.

Informaţii 215471 ; 219159, 
după ora 19.

(7430)
•  Schimb două aparta

mente ultracentrale cu 
casă, cu gaze. Informaţii 
215471 ; 2191159, dtipă ora 
19. (7430)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu comer
cial (depozit en gros). 
Deva, .tel. 629231.

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc şase 

săptămâni de la moartea 
fulgerătoare a celui care 
a fost

BUNEA BĂNICĂ  
Grupa de electronică 

Termotehnică, Laboratoare 
chimice, de la „Siderur
gica" Hunedoara.

(397856)

DECESE

•  Cu inimile zdro
bite de durere, tatăl 
Ioan, mama Dana, fră
ţiorul Dani, . bunicii, 
unchii şi mătuşile a- 
nunţă trecerea pre
matură în eternitate 
a dragului lor

IONUŢ BALAŞ  
la numai 12 anişori, 
înmormântarea mâi
ne, 28, martie 1996, 
ora 13, la cimitirul 
ortodox din comuna 
Turdaş. Dumnezeu 
■să-ţi aibă In pază su- 
fleţelul tău I

(7456)

•  Colectivul de 
muncă de la E.M. Ghe- 
lari este alături de 
colega lor Rodica 
Tieula în greaua pier
dere pricinuită de de
cesul tatălui el şi 
transmite sincere con
doleanţe familiei.

<7436)

•  Colectivul Inspec-
m Colegii de la toratului de Poliţie

E- M. Ghelari regretă Transporturi Timi-
dispariţia tatălui, ing. şoara este alături de
şef, colegul lt. Balaş Ioan

ŞÎRBULESCU la marea durere pri-
DAN cinuită de pierderea

şi impărtăşindu-l du- fiului său.
rerea, transmit faml- IONUT
liel Îndoliate condo- şi-i transmite pe a-
leanţa. eeastă cale sincere con”

(7436) doleanţe.
(7456)

•  Colectivul Servi-
ciului Judeţean de •  Cadrele Postului
Poliţie Transporturi de Poliţie TF Simeria
Hunedoara împărtă- sunt alături de faml-
şeşte durerea colegu- 11a Balaş Ioan în
lui lb Balaş Ioan greaua încercare pri-
la pierderea fiului cinuită de trecerea în
drag nefiinţă la vârsta de

IONUT BALAŞ 12 anişori a fiului lor
trecut atât de pre- drag
matur în eternitate. IONUT
Sincere condoleanţe Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. familiei îndurerate.

(7456) (7456)

LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 
CARE AU ACCEPTAT SA SUPORTE 

TAXA DE SUBSCRIERE A TITLURILOR 
DE PRIVATIZARE

jyW W W W tW W W W W W W W W M AIW W W M W W :

< BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
\  ' ROMANESC"

CREDIT BANK

practică începând cu 25 martie 1996 
următoarele dobânzi majorate:

Ia depozitele la termen ale clienţilor — 
persoane fizice şi juridice: ■ ; 
pe perioada d e :

1 lună 61 la sută pe an
2 luni 62 la sută pe an

.3 luni 63 la sută pe an
4 luni 64 la sută pe an
6 luni 65 la sută pe an
9 luni 65 la sută pe an

12 luni şi peste 66 la sută pe an
Suma minimă pentru constituirea unui 

Şl depozit este de 100 000 lei la persoane fizice 
si de 10 milioane lei la persoane juridice.

CREDIT BANK precizează că practică 
constituirea depozitelor SPECIALE pe 3 luni 
şi pe 6 luni, cu plata dobânzii anticipate ■
50 Ia sută pe an pentru sume minime de 1 mi
lion lei pentru persoane fizice şi 50 milioane 
Iei pentru persoane juridice.

Dobânda pentru disponibilităţi la vedere 
;!se bonifică cu 21 la sută pentru persoane fi 
5 zice şi 20 la sută pentru persoane juridice. 

BANCA CARE VA AŞTEAPTĂ I

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE

Str. N. Titulescu, nr. 60. 
încadrează în muncă 
#  8 tâmplari — bărbaţi, categ. II—V. 
Informaţii suplimentare la serv. RURM,

; telefon 054/641041, int. 233. (6398083)
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N r. Denum irea  
cri. societăţii

Poziţia
listă

în  Localitatea

1. S.C. SCAT SARM IS S.A. 1818 D eva
2. S.C. REMAT S.A. "1805 f»
3. S.Q, HORTINA S A . 1789 »
4. S.C. COMFRUCT S.A. 176r 99
5. S.C. ROMCAMION S.A. 1810 '»
6. S .C  CIF S A . 1759 r*
7. S.C. CONDOR S.A.
8. S.C. SARGEŢIA

1764 $9.

FOREST S A . 1815 i99
9. S.C. APOLLO S A . 1746 99 ‘

10. S.C DECEBAL S.A. 1772 *
11. S.C. METALCHIM S.A. 1793 99
12. S.C. AGROMEC S.A. 1734 99
13. S.C. REMPES S-A. 1807 99
14. S.C. SAUMISMOB S.A. 1817 99
15. S.C. AGROTRANS-

PORT S.A. 1743 ir
16. S.C. DEVIL S  A. 1774 w
17. S.G. MATES3 S.A . 1789 99
18. S.C. HERBA S.A.
19. S .C  SARM INTEX

1781 99

S.A. 1816 *9
20. S.C. RETEZATUL S.A. 1808
21, S .C  REMEDIA S.A. 1806 99
22. S.G. CARM ETAPLAST 1756
23. S.C. TRANSLOC S.A. 1833 i»
24. S.C. BADPS S.A. 1755 99
25. S.C. CORA S.A. 1767 Hunedoara
26. S.C TRANSCOM S.A. 1831
27. S .C . AGROMEC S.A. 17.36

.
89 1

28. S.O. E U S  S-A. 1776 99
29. S.O. CORVINUL S A . 1768 9»
30. S .C  TERMOREP S.A. 1829 99
31. S.G. M ETALUL S.A. 1795 P eşti;
32. S.C. AGROMEC S.A. 1741 Sim eria
33. S.C. REVA S.A. 1809
34. S.G. COMSIM S.A. 1763 Sim eria
33. S.C. STREIUL S-A. 1826 Călan
36. S .C  AGROMEX S A . 1733
37. S.C. SUINPROD S.A. 1827 Orăştie
38. S.G. CHIMICA S.A. 1758
39. S .C  ROMFRUCT S.A. 1811
4C S  C. ORAŞTIETRANS

S A . 1798
41. S.C. AGROMEC S.A. 1739
42 .S.G. COMBOR S A . 1760 n
43. S.G. HAŢEG T R A N S

S-A. 1780 H aţeg
44. S .C  AGROMEC S A . 1735
45. S.C. CRISBUŞ S A 1770 Brad
46. S.G LEGUME-FRUCTE

S .A 1787
47. S.G. AGROMEC S .A 1738 Luncoiu d e Jos
48. S.G. AGROMEC S A . 1740 C âm eşti
49. S.G. AGROMEC S A . 1737 Ilia
50. S.G. UMIROM S.A. 1837 Petroşani
51. S  G. AGROCOM S.A. 1730
52. S.C. STIL COM S A . 1824 Vulcan ]
53. S.C. UNIC S.A. 1838
54. S.C. TRANSPORT

LOCAL VALEA S
JIU L U I S A . 1834 Aninoasa !

55. S.C. UPSRUEEM  S .A . 1839 Petroşani |
56. S.G. HERMES S A . 1782
57. S.G. SPICUL S A .
58. S.G. AUTOTRANS-

1822
’  |

COM S A . 1752 Vulcan 1

59. S.C. STRAJA S.A'. 1825 „ (
60. S.C. AGROMEC S -A 1731 Geoagiu (
61. S.G. SIDERMET S.A. 1819 Călan }
62. S.G. ICSH S A .
63. S.G. SIDERURGICA

1784 Hunedoara )

S.A. 1820 ’ . Hunedoara !
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