
TRIBUNA ELECTORALA

Ce aduc nou modificările 
la Legea 70/1991 

grivind alegerile locale
Prin Legea nr. 25/1996

se aduc o seamă de mo
dificări şi completări Le
gii nr. 70/1991, privind a- 
îegerile locale. In cele ce 
urmează, vom atrage aten
t a  asupra câtorva dintre 
aceste modificări şi com
pletări, spaţiul nepermi- 
|ându-ne publicarea in 
întregime a legii modi
ficatoare..

O modificare d<s esenţă 
se. aduce în chiar art. 
% al legii, în sensul că, 
spre deosebire de ultimele 
alegeri, şi. consiliile ju
deţene se aleg prin vot
Universal, egal, direct, se
cret şi liber exprimat. In 
aeelaşi mod se aleg pri
marii municipiilor, oraşe
lo r. şi comunelor. Vice- 
primarii se aleg prin vot 
indirect, de către consi
liile locale,
, O precizare cu privire 
la unitatea administrativ- 
teritorială în care se exer
cită dreptul de vot se 
aduce prin articolul 2. 
Dacă un alegător şi-a sta
bilit reşedinţa într-O lo
calitate cu cel puţin 6 
luni înainte de data ale
gerilor, potrivit art. 14, al. 
3 (nou introdus în lege), 
«I va fi Înscris de către 
primar Intr-o listă elec
torală suplimentară; pe 
baza actului de identita
te, la cererea lui.
/ Au fost anulate, din

conţinutul legii, articolele 
18 şi 17, ale căror pre
vederi au fost absorbite 
de prevederi modifica-. 
toare ale altor articole.

<3 modificare de larg 
interes pentru alegători 
se aduce In art. 36 al 

. legii. Modificat, articolul 
are următorul conţinnt î 
„36 : Acceptarea de că
tre biroul electoral de 
circumscripţie a unei can
didaturi poate fi contes
tată de către cetăţeni, 
partidele politice, alian
ţele politice, şi alianţele 
electorale în termen de 
cinci zile de la afişarea 
propunerii de candidatură, 
sau de la expirarea ter
menului de depunere a 
candidaturii Aliniatele 2, 
3, 4 şi 5 ale articolului 
modificat reglementează 
drepturile persoanelor con
testate, ala partidelor sau 
alianţelor pe care ele le 
reprezintă, precum şi 
cursul pe care îl ia o con
testaţie, până la soluţio
nare.

Interesante pentru ale
gător sunt şl unele pre
vederi ale art. 461, nou 
introdus în lege. Ele se 
referă la primirea de 
subvenţii dirt partea unor
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CURS
24 APRILIE 1996

•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi 
a 1 liră sterlină
•  I franc elveţian
•  I franc francez 
a 190 lire italiene

— 2911 lei
— 1919 lei
— 2733 lei
— 4403 lei
— 2371 lei
— 567 lei
— 188 lei

> Cursuri de referinţă ale , Băncii Naţionale 
% e României 2
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S.C. SEVCOM „CENTRAL" S.R.L. j
„ . d e v a  j

(prin domnul FLOREA GHEORGIIE SEVER)]
Tel./fax 054/216234 ]
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banane
roşii
castraveţi
portocale
grapefruit
lămâi
kiwi
struguri

PREŢURI
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întârziata înflorire  f  ~ ~

ULEI „Horia“ 1/1 — 3050 (inclusiv TVA)
— ZAHĂR — 1795 (inclusiv TVA)

OFERTA SPECIALA vinuri: a  „RIESLING"; ' •  
„PREMIAT"; a „FETEASCA' ALBA" şi •  .RE
GALA"; •  „MUSCAT OTTONEL"; •  „CABERNET 
SAVIGNON"; •  VIN 1/1 „CASABLANCA"; VIN 
JIDVEI 1/1 de la cea mai renumită podgorie — 
Jidvei, Alba.

VA AŞTEPTAM UA COMPLEXUL COMER
CIAL „CENTRAL" DEVA (PIAŢA AGROALIMEN- 
TARA). ■ : v> V'-V

Cine.şl mai aminteş
te de o iarnă atât de 
lungă? ' Şase luni, deci o 
jumătate de an, zăpada a 
fost o prezenţă dacă nu 
permanentă oricum foar
te frecventă. De aceea 
primăvara acum am aş
tep ta ta  mai m u lt' ea 
altădată.

Am sperat că de Paşti 
caisul de sub geamul meu 
fşi va îmbrăca mantia sa 
de culoare , roz. Dar 
fulgi mari de nea se aş- 
terneau în Ziua învierii

peste mugurii ce stăteau 
să te deschidă. Un fior 
rece mi-a străbătut su
fletul. Cât sperasem să 
văd pomişorul înflorit! 
Dar iama dorea să-i 
nege acest drept, se reîn
torsese pe furiş.

Cu inima strânsă am 
urmărit, dansul fulgilor 
de nea de la începutul 
Săptămânii Luminate. Cu 
Îndoială dar şj cu spe. 
ranţă am cercetat din 
prhdrl mugurii de cais, 
de magnolie, de castan, 
de liliac... Părea că ză
pada le-a încetinit numai 
înflorirea, Tiu i-a îngheţat. 
Aşteptau doar binecu. 
vântarea soarelui ea să 
se deschidă şi să ne bu
cure inimile amorţite de 
atâta iarnă.

Şi ’ într-o dimineaţă 
magnolia ne-a întâmpinat 
gătită ca o mireasă. Apoi 
şi caisul şi-a descoperit 
frumuseţeaj şi-a trimis 
spre noi parfumul. Era 
firesc, Curgerea timpului 
nu poate fi -oprită. Era 
normal ca înflorirea, chiar 
întârziată, să-şi ia revan
şa pentru prea lunga 
iarnă.

VIORICA ROMAN

De aproape două săp
tămâni, în sudul Liba
nului se desfăşoară un 
adevărat război între 
gherilele proiraniene Hez- 
bollah şi armata israe- 

' liană. începute în ziua; 
de 11 aprilie, când un 
puternic atac cu rachete 
â fost lansat de Hez
bollah de pe teritoriul 
libanului împotriva nor
dului Israelului, violen
ţele au continuat din ce 
în ce mai intens, armata 
israeliană declanşând o- 
peraţiunea „Fructele mâ
niei" — războiul total 
împotriva terorismului, 
după cum a declarat 
premierul Israelului Shi. 
«ion Peres. Astfel că, 
şi de-o parte şi de alta, 
se înregistrează zilnic 
zeci de morţi şi sute

Israelul se află în plină! 
campanie electorală, iarl 
Shimon Peres nu - poate I 
da înapoi, pentru a nil! 
fi acuzat de opoziţia del 
dreapta de lipsă de fur-! 
mitate. Pe de altă parte,! 
este în joc procesul dej 
reconciliere dintre U .I 
raelieni şi palestinieni,! 
ca şi tratativele del 
pace dintre Israel, şi S i.! 
ria. Israel şi Liban, care! 
urmau să fie începute în» 
această perioadă. Vrând |  
să sublinieze gravitatea» 
actualei situaţii din 6U-| 
dul Libanului şi fermi-1 
tatea măsurilor luate d e | 
Israel, Shimon Peres a |  
declarat, referindu-se I 
indirect şi la propunerile! 
de pace franceze, ea I
„orice înţelegere pentru I  
a se pune capăt actualei 1

i

I
„Cultura Turdaş— j
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definire şi Interferenţe"

Din programul tipărit 
de organizatori cu prile
jui • simpozionului inter
naţional, desfăşurat In zi
lele de 22—28 aprilie, la 
Deva, aflăm că această 
cultură a fost „definită 
In urma studierii Unor 
materiale de colecţie pro
venite — în special — 
din aşezările de la Tur
daş — Luncă şi Valea 
Nandrului". De asemenea, 
că noile săpături începute 
acum câţiva ani la Orăş- 
tie — Dealul Pomilor şi 
la Turdaş — Luncă au 
dus la observaţii care su
gerează existenţa în neo
liticul dezvoltat a cultu
rii Turdaş.

De altfel, spaţiul jude

ţului nostru a fost ne
încetat locuit, începând cu 
paleoliticul mijlociu. Des
coperiri remarcabile de-- 
monstrează înaltul nivel 
al culturilor neolitice. 
Cultura Turdaş, purtând 
numele localităţii unde a 
fost identificată, este una 
dintre cele mai vechi, da
tând din sec. VII î.H. 
Este cunoscută prin stră
daniile baronesei Torna 
Zsofia, care a întreprins 
primele cercetări în 1875. 
Ulterior face săpături Mar- 
ton Roska, la Începutul 
secolului nostru; alte cer
cetări se efectuează In 
deceniile cinci şi şapte. 
Gupă o  lungă întrerupere 
cercetările au fost reluate 
în 1992 de dl Sabin A- 
drian Lumi, de la Uni
versitatea ,J-ucian Blaga" 
Sibiu. De aceea scopul 
acestei întâlniri organi
zate de Muzeul Civiliza
ţiei Dacice şi Romane 
Deva este ide a fixa „ge
neza, evoluţia şi Interfe
renţele culturale şi cro
nologice a culturii Tur
daş".

Ea invitaţia organizato
rilor au răspuns nume
roşi Istorici şi arheologi 
din ţară şi chiar din stră- 

VIORICA ROMAN

de răniţi, armata isra
eliană făcând uz de ar
tilerie şi aviaţie, iar 
gherilele Hezbollah de 
lansatoare do rachete de 
tip Katiuşa.

Cum este şi firesc, un 
astfel de conflict grav in 
Orientul Mijlociu a pro
vocat reacţii puternice 
In mai toate ţările care 
a’u interese in zonă. Pre
şedintele S.U.A., Bill 
Clinton, s-a pronunţat cu 
fermitate pentru înceta
rea imediată a ostilită
ţilor, prezentând şi un 
plan american menit să 
ducă la stingerea răz. 
boiului. Planul ameri
can a fost însă catego- 
ric respins de Hezbo
llah, ca şi de majo
ritatea ţărilor arabe. In 
schimb, Siria şi Liba
nul au acceptat iniţia, 
tlva de pace franceză, 
ministrul de externe al 
Franţei, Herve de Cha- 
rette, aflându-se de la 
începutul conflictului In 
zonă. El a efectuat un 
contihuu, du-te-vino In. 
tre Ierusalim, Damasc şi 
Beirut pentru a obţine 
acceptarea propunerilor 
franceze şl se ,pare că 
iniţiativa sa are şanse 
de* Izbândă.

Cu oarecare întârzie
re, în zonă au sosit, de 
asemenea, secretarul de 
stat american Warren 
Christopher, ca şi mi
nistrul de externe rus, 
Evgheni Primakov. Cu 
toate acestea, criza nu 
dă semne de slăhire. A. 
ceasta şi din cauză că

isituaţii trebuie să im 
brace forma unul do- ■  
cument scris" apreciind! 
că „deocamdată opera-* 
ţiunile vor continua". I 

Posibil insă ca efor tu-» 
rile reunite ale francezi.| 
lor, americanilor şi rU -| 
şilor să aducă nezulta-| 
te pozitive .Ele nu vor! 
putea fi însă pe te r - | 
meo lung atâta vreme* 
cât pe teritoriul liba.» 
nez se vor întâlni forţe | 
străine (siriene, proira-» 
niene, lsraeliene), în a r- | 
mate, pacea fiind greuj 
de instituit , în acestei 
condiţii în această zo -| 
nă. Dacă ţinem seama! 
că Hezbollah este o g ru - |

tă, care are relaţii cujj

damentaliste din cele-l
r*

pare islamică integrts- 
tă, care are relaţii cu 
toate organizaţiile fun-

lalte ţări arabe, inclusiv» 
cu Hamasul palestinian,! 
că scopul ei declarat* 
este crearea unei Repu-I 
blici Islamice a Libanu-5 
Iui, distrugerea Israelu-1 
lui şi instaurarea dom!-! 
naţiei islamice asupra| 
Ierusalimului, că milt- ■  
tarii Hezbollah sunt bine| 
instruiţi, nu ne putem» 
aştepta la o pace d u - | 
rabilă. Doar dacă AllahB 
(Hezbollah înseamnă P a r - | 
tidul lui Allah) le va I  
da soldaţilor lui gân. I  
dul cel bun, gândul d e l
pace şi linişte în zonă 
Şi dacă, desigur, vor 1 
de acord eu aceste gân
duri şi israelienii, r t '- l  
nunţând la „Fructele J 
mâniei". fi
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Din statistica incendii, 
lor realizată la nivelul 
Grupului de Pompieri al 
judeţului Hunedoara, re
zultă că, în trimestrul I 
1996, în judeţul nostru au 
izbucnit 41 de incendii» cu 
două mai multe faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 
1995.

In două situaţii, incen
diile au fost provocate 
de fumători, care au a . 
dormit cu ţigara aprinsă, 
împrejurări în care au de
cedat Hanz Wiîlam, de 
35 de ani; din Petroşani 
şi Paşcani Cristinel, de 
29 de ani, din Ştei, co
muna Densuş.

In celelalte situaţii, cau. 
zele care au dus la izbuc
nirea incendiilor sunt 
ţegate de folosirea insta
laţiilor de încălzire eu 
defecţiuni, suprasolicita
rea instalaţiilor electrice 
de iluminat şi forţa, jocul 
copiilor cu focul, pre
cum şi focul deschis fo
losit la întâmplare.

La unii agenţi economici 
au avut loc începuturi de 
incendii, ca urmare a u- 
nor neglijenţe ta derula
rea proceselor tehnologi
ce (Uzina Mecanică Orăş- 
tle, S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara, S.C. Forest— 
Prodexim S.R.L. Deva, 
E.M. Aninoasa, S.C. Belia 
Ralia S.R.L. Deva).

De asemenea, în ultima

perioadă, au izbucnit In
cendii in unităţi agrico
le si din silvicultură — 
Ferma 5 a S.C. Sansere 
&A„ respectiv punctul 
ŞoimUş Bejan.

Se apreciază că te  tri
mestrul II cresc pericole» 
la de incendii în fondul 
forestier, păşunile alpine 
şi din apropierea loca. 
lităţilor, precum şi în gos
podăriile cetăţeneşti.

De asemenea, ca ur
mare ă  opririi încălzirii 
în apartamente, prin fo
losirea unor mijloace e- 
lectrice cu improvizaţii 
«au defecţiuni (reşouri, 
radiatoare), se pot pro
duce evenimente deose» 
bite care pun în peri
col mai multe vieţi o. 
meneşti.

In luna aprilie. Inspec

ţia pentru Prevenirea In
cendiilor conduce di
rect acţiuni preventive în 
domeniile semnalate mai 
»us, precum şl ta  indţ». 
tria lemnului şi unităţi de 
cult.

O activitate deosebit de 
importantă ce se derulea
ză In luna aprilie şi
primele 20 de zile ale 
lunii mai est* depune
rea de către agenţii eco
nomici şi instituţiile vi
zate în art. 1 din H.G. 
51 /1992 republicată In 
M.O. nr. 49 din 7. III. 
1996 a documentaţiilor 
necesare pentru autori
zarea de P.S.I.

Compartimentul 
de informare publică 

din Grupul de Pompieri 
al judeţului Hunedoara

SĂRBĂTOARE LITERARĂ
Noile volume de poezii 

„Mierea sălbatică" şi „Fe
rigi Înzăpezite" ale cunos
cuţilor poeţi hunedoreni 
Eugen Evu şi Mariana 
Pândaru (apărute la Edi
tura „Helicon" din Timi
şoara şi lansate recent în 
Deva şi Hunedoara) au 
fost prezentate şi publi
cului din Simeria, ce s-a 
aflat joi, 18 aprilie a.c., 
ta sala de şedinţe a Con.

siliului local. Gazde au 
fost membrii cenaclului 
„Ion Budai Deleanu" — 
care la aceeaşi dată im. 
plinea un an de exis
tenţă —, iar printre in
vitaţi au fost, evident, 
autorii volumelor, alături 
de di Petrişor Ciorobea 
(de Ia Inspectoratul pen
tru Cultură), care a rea
lizat prezentarea cărţi, 
lor. (G B.>.

a, S.C. Bella cuiul din Simeria, ce s-a tru Cultură), care a rea-
Deva). aflat joi, 18 aprilie a.c„ lizat prezentarea eărţi-

:a. ta ultima ta sala de şedinţe a Con. lor. (G B.).
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persoane fizice sau juri
dice, de către partidele 
politice, alianţele poli
tice sau electorale, ori 
candidaţii independenţi, 
in vederea susţinerii cam

paniei electorale. Toţi a- 
ceŞtia sunt obligaţi să 
declare public subvenţiile 
primite.

Este interzisă subvenţio
narea, direct sau indirect 
da către persoane fizice 
sau juridice străine sau

■ *—*—•*-— —*—*—■*— *

din străinătate. De ase
menea este interzisă sub
venţionarea de către o 
autoritate sau o instituţie 
publică, regi! autonome sau 
societăţi comerciale, cu 
capital integral sau majo
ritar de stat.

■ *—*—*—*—♦ —*—*—*—*—*—»

„Cultura Turdaş -  definire şi interferenţe"
(Urmare din pag. 1)

inătate. Până la deschide
rea oficială, ce a avut loc 
în sala festivă a Pre
fecturii, sosiseră cercetă
tori din Germania, Italia 
şi Ungaria. Invitaţii au 
urmărit cuvintele de salut 
ale gazdelor şi unor in
vitaţi, apoi prezentarea 
numărului 25 al „Sarge- 
ţlei". revistă editată de 
muzeul devean începând 
cu 1937. în  continuare 
au participat la vernisa
rea expoziţiei „Cultura 
Turdaş", găzduită de Sec

ţia de artă a Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Ro
mane Deva. După-amiaza 
lucrările simpozionului au 
continuat la muzeu, ca şi 
în zilele următoare, cu 
excepţia celei de mier
curi, când in program 
figurează- vizite de docu
mentare la Turdaş, Orăş- 
tie, Costeşti, Germisara, 
Deva.

Simpozionul „Cultura 
Turdaş — definire şi in
terferenţe" s-a organizat 
eu participarea unor spe
cialişti străini atât pen
tru a ne face cunoscută

■M Otlf

UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE ZI SI NOAPTE 
SOLICITĂRILOR St NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

T A R IF : 6 6 6  L E I/K M '

D R U M  B U N I • » vy
8.C. MANATE'âR.LBEVA 

. Str. PETRU MAIOR Nf, 21 
Tel:222222

istoria, căt şi pentru câ 
această cultură nu poate 
fi scoasă din contextul eu
ropean. De. asemenea, 
cum susţinea unul dintre 
invitaţi, pentru că peri
oada de o jumătate de 
secol ta care activitatea 
istoricilor deşi neîntreruptă 
a fost marcată din cauza_ 
ideologiei, ceea ce a dis
creditat-o ta plan euro
pean şi e nevoie să se 
reînnoade tradiţia dina
inte de război, când ac
tivau personalităţi ca 

- Pârvan, Iorga sau Bră- 
tianu.

Meritul organizării şi 
susţinerii lucrărilor sim
pozionului revine muzeo
grafilor deveni şi invita
ţilor lor, dar şi sponso
rilor.

^ hiziţionează
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Azi după-amiazâ, de 
la ora 17, se desfăşoa
ră întâlnirea amicală de 
fotbal dintre reprezen
tativele României şi Geor- 
giei. Meciul este al dofc. 
lea test al tricolorilor 
pentru campania EURO 
*96 din Anglia. Selec
ţionerul Anghel Iordă- 
nescu are aproape între
gul lot la dispoziţie (în 
afară lui Răducloiu, care 
s-a reîntors la echipa 
sa, nevr&nd s i  rişte) şl 
aproape sigur toţi Jucă
torii vor evolua te  a . 
ceastă partidă de interes 
pentru iubitorii fotbalu
lui care va fi transmisă 
şl Ta TV. (S- C.% '

HANDBAL FEWMN

Rodae Craiova -  Remin i
Deva 19-28 (10-11)
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în  etapa trecută din 
Divizia B, seria a IH-a 
la handbal , feminin, 
REMIN Deva a jucat la 
Craiova cu Rodae;" A 
fost tin joc de bună 
factură tehnică, echipa 
gazdă având In compo
nenţa sa jucătoare tine
te  de reală perspecti
vă din care 4 fete 
fiind componente aîe
Iotului naţional de ju 
nioare, a avut o primă 
repriză bună, dar până
ta urmă experienţa şi 
tenacitatea echipei de-
vene şl-a spus cuvântul 
adjudecându-şi victcţria 
cu 19—28.

Pentru oaspete a În

scris Melinda Toth (7),! 
Anlşoara Dop (6), SimO-l 
na Bozan şl Cristina R o - | 
tar câte 5, Cristina M o -| 
raru 2, Iar Gabriela# 
Carnea, Laura Stirbu ş if  
Monica Catană, câte *' u n i  
gol. I

Sâmbătă, 27 aprilie, d e |  
la ora 11, în Sala Spor-* 
turitar din Deva, REMIN! 
primeşte replica fo rm a.! 
ţiei AHego BTT Tg. J iu , |  
fostă pretendentă '  
promovare. Echipa 
veanâ s-a pus bine 
picioare; şi doreşte 
adevărat victoria, 
fim alături de fete 
le susţinem. (S. C.).

ta |  
d e - |
f * |
cu»

sâ

D i v i z i a  C  j u n i o r i

REZULTATE: F.C. Oneşti — Oţe. 
iul Târgovişte 8—1; Gloria Buzău -»■ 
Dacia Piteşti 2—0; Tractorul Bv. — 
Cetatea Tg. N. 1—0; Dunărea Galaţi — 
Rocar Btic. 0—1; Dacia Brăila — Me- 
talul Plopeni 2—1 ; Electroputere — 
Dunărea Călăraşi 2—2 ; Poiana C  — 
Metrom Bv. 9—2; Steaua Mizil — F.C. 
Caracal 4—2 ;  ARO C-lung — Portul 
Constanţa 1—O.

c l a s a m e n t u l
1. Oţelul Târg. 27 16 7 4 63—«4 55 

27 16 3 8 44—20 51 
27 13 5 9 37—29 44 
27 13 4 10 39—38 43 
27 13 3 11 32—30 
27 13 3 11 33—37 
27 12 5 10 37—32 
27 12 4 11 38—31 
27 12 2 13 37-40 
27 11 3 13 25—41 
27 9 8 10 25—30 
27 9 8 10 20—31

I
I
I

I

I
REZULTATE: Fâvior Praştie

Min. Aninoasa 3—0; Min. ŞL Vulcan.
— Min. Teliuc 2—4; Jiul Petrii* — I  
Aurul Brad 2—0; Victoria NO Călan. —■  
Min. Bărbătenl 1—2 ; Min. Llveamdl
— Dacia Orăştie 2—0; Met. Crişcior —•
Min. Ghelari 3—1 ; EGCL Călan — I  
CFR Simeria (nu s-a disputat). *

CLASAMENTUL I

2. Dacia Brăila
3. Metrom
4. GL Buzău
5. Tractorul Bv.
6. Rocar
7; KC. Oneşti
8. Electroputere
9. Dacia Piteşti

10. Steaua Mizil
11. Met. Plopeni
12. ARO C-lung

42
42 
41 
40 
38 
36 
33 
35

13. Cetatea Tg: N. 27 10 4 13 33—35 34
14. Dunărea Căi. 27 10 4 13 35—37 34
16 Poiana C. 27 10 4 13 30—36 34
16. F.C. Galaţi 27 9 3 15 22—29 30
17. Portul Cta 27 8 4 15 32—53 28
18. F.C. Caracal 27 6 8 13 30—40 26

ETAPA VIITOARE: Portul — Poiana:
Metrom — F.C Oneşti; Oţelul — E- 
lectroputere; Gl. Buzău — ARO C-lung; 
F.C Caracal — F.C. Dunărea Galaţi; 
Dunărea Călăraşi — Steaua Mizil; Da
cia Piteşti — Met. Plopeni; Cetatea Tg. 
Neamţ — Dacia Brăila: Rocar — Trac
torul Braşov.

1. Min. Bărbătenl
2. Vict Călan
3. Constr. Huned.
4. Min. Teliuc
5. Min. Livezenl
6. Dacia Orăştie
7. Met. Crişcior
8. Jiul Petrila
9. Min. Aninoasa

10. Pavior Orăştie
11. Aurul Brad
12. Min. Şt. Vulc.
13. Min. Ghelari
14. EGCL Călan
15. CFR Simeria

23 18 
23 17 
23 16
23 15
24 14
23 14
24 9 
23 10 
23 
23 
23
23
24 
24 
24

95—24 S4| 
71—27 S 3 |  
71—31 SOI 
55—2# 47»

8 77—48 44 §
9 71—36 41 | 

10 44—53 32* 
12 34—47 3 l |

9 2 12 39—44 29| 
8 4 11 48—48 28* 
8 4 11 36—38 2 8 | 
0 4 13 48—71 221
4 6 14 36—65 18l
5 1. lÎB 20—93 161 
2 3 19 23-116 9 a

ETAPA VIITOARE (joi, 25 aprilie): ■  
Min. Aninoasa — EGCL Călan; Min. |  
Teliuc — Favior Orăştie; Aurul — Min. |  
Şt. Vulcan; Min. Bărbăteni — Jiul; Dacia |  
Orăştie — Victoria; Constr. Hd. — 
Min. Livezenl; C.F.R. Simeria — Met. 
Crişcior; Min. Ghelari — stă.

Juniori B
REZULTATE: Mta. Certej — Parân

gul Lonea 3—1; Lic. Sp. Hd. — Aurul 
Brad 3—0; Vict. Călan — CIF Aliman
0— 6; Min. Şt. Vulcan — A.S. Paroşeni
1— 1; Min. Lupeni — Vega Deva 2—0; 
Fotbal Start Deva — CSŞ Hd, 10—0; 
Corvinul Hd. — Jiul Petroşani (amâ
nat); Min. Uricani (a stat).

CLASAMENTUL 
1. F.C. Corvinul 21 21 0 0 

23 16 
23 17 
23 15 
22 11

Juniori Bl j
Hune-I

Cer-I
REZULTATE: Liceul Sportiv 

doara — Aurul Brad 3—1; Min. 
tej — Parângul Lonea 2—1 ; Victoria! 
Călan — CIF Aliman Brad 6—0; Fotbal* 
St. Deva — CSS Hunedoara 2—1; Min K 
Lupeni — Vega Deva 0—2; Corvinul* 
Hd. — Jiul Petroşani (amânat); Min.I 
Uricani (a stat). *

2. Fotbal Start
3. Min. Lupeni
4. CSF Aliman
5. A.S. Paroşeni
6. Min. Şt. Vulcan 22 10
7. Lic. Sp. Hd. 23 10
8. Vega Deva 22 10
9. Min. Certej 82 0

10. CSS Huned. 22
11. Parângul L. 23
12. Aurul Brad 22
13. Jiul Petroş. 21
14. Min. Uricani 22
15. Vict. Călan 23

3 
0
4
5 
2 
2 
0 
1

8 3 11
7 4 12
8 1 13 
8 8 13 
« 4 14 
2 2 17

115- 4 
117-21 
83-40 
99-44 
55-3§ 
49-53
41- 32
36- 55 
47-67
37- 87
38- 55
42- 67 
33-% 
26-75 
15-120

63
51
51
49
38
32
32
30
28
27
25
25
18
16
8

CLASAMENTUL
1. Jiul Petros. 21 19 2 0
2. Corvinul Hd. 21 19 0 2
3. Lic. Sp. Hd. 23 18 2 3
4. Min. ŞL V. 21 16 2 3
5. Vega Deva 22 10 1 5
6. Fotbal St. Deva 23 12 3 8
7. CSS Huned. 22 11 3 8
8. A.S. Paroşeni 21 8 4 9
9. Min. Lupeni 23 8 1 14

10. Min. Certej 22 7 2 13
11. Parângul L. 23 7 0 16
f2. Aurul Brad 22 6 2 14
13. Min. Uricani 22 5 0 17
14. Vict. Călan 21 1 0 20
15. CIF Aliman 23 1 0 22

154-11 
87- 9 
91-14 
75-17 
96-21 
43-40 
55-42
35- 52
36- 56 
50-67 
23-72 
29-62 
28-84

9-110
5-148

sa »  
571 
56 i  
501 
49 ■  
391 
361 
281 
251 
2 3 | 
2 I |  
201 
H |

3 r
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Iri concepţia PDSR noile strutturi «- 
eonoffilce caro apar ca şi noile talani 
de cooperare economică şi tehnico-ştiii*. 
p ic ă  cu alte ţări. vor funcţiona te strân.
*ă legătură cu Uniunea Europeană sa» 
eu alte Comuniuni economice integrate.

Pentru România procesul amplu al 
integrăm europene arc o importanţă 
deosebită deoarece formarea structurilor . 
şi pârghiilor specifice economiei coi*, 
curenţiale presupune o schimbare ra
dicală de mentalitate.

In viziunea partidului nostru 
tea viitorului 'iri t a t » d  fie structurat* 
pe baza unuim odei de dezvoltare de
osebită care să asigure compatibilitatea 
sistemelor economice social* umarw.teh- 
nologice, In scopul satisfacerii nevoilor 
sociale ale prezentului.

Noul modei trebuie să asigure dimi
nuarea şi eradicarea cauzelor care ge
nerează efectele distructive asupra ca
lităţii vieţii unor importante segmente 
sociale : polarizarea tot mai accentuată a 
bogăţiei şi sărăciei, existenţa unor largi ca
tegorii care se află in situaţii existenţiale 
dificile. Bilanţul anilor de guvernare a 
PDSR, pe lângă rezultatele obţinute, în
registrează şi unele nereuşite şi restanţe 
ce pot fi soluţionate fn perioada urmă
toare pe măsura creşterii economice. Nu 
s-a obţinut o creştere sensibilă a nive
lului de crai pe ansamblu] societăţii, sa
lariaţii din sistemul bugetar se află 
intr-o situaţie, dificilă. Şomerii şi alte 
categorii, defavorizate, aşteaptă rezol
vări prin serviciile de asistenţă socială.

Din cauza rezwLţatelor economice în
registrate precum şi a costurilor socia
le generate de procesul tranziţiei, pro
tecţia socială a avut un caracter restrâns 
şi limitat comparativ cu cerinţele reale 
unei securităţi umane eficiente.

Nu s-a rehşit ca noile mecanisme ale 
tranziţiei să fie articulate cu un nou 
sistem de protecţie socială. Aceasta s-a 
axat Îndeosebi pe creşterea salariilor, 
pensiilor şi altor prestaţii sociale, pre
cum şi pe unele măsuri speciale de a-

!utor social. Au apărut contradicţii intre 
liberalizarea preţurilor şi lipsa concu

renţei datorită proprietăţii de stat ceea 
ce a dus la scăderea producţiei şi creş
terea preţurilor producându-se un deze
chilibru economic Care se manifestă în 
blocajul financiar. La toate acestea se 
adaugă costurile sociale mari sbportate 
de populaţie, prea puţin pregătită per*-' 
tru schimbare.

Aplicarea programului de privatizare 
în masă prdnjovat pe baza unei tegi de. 
esenţă social democrată va determina 
ca marea majoritate a salariaţilor şi 
persoanelor să obţină şi dividende in 
virtutea dreptului de proprietate asupra 
unei fracţiuni din capitalul social al în
treprinderilor supuse privatizării ceea 
ce va spori veniturile populaţiei. In con
cepţia partidului nostru formarea clasei 
mijlocii în România reprezintă un o- 
bieetiv strategic prioritar al politicii sa
le, ea va constitui pârghia de echilibru 
a sistemului nostru social deoarece ea 
urmare a aplicării reformei a apărut o 
categorie de mari deţinători de capital

şi » categorie destul de numeroasă a 
celor lipsiţi de proprietate, fenomen cu 
tendinţă de creştere.

Partidul nostru militează pentru re
alizarea «hei societăţi bazate pe valorile 
fundamentale ale »ociâl-democraţiei, B- 
borta tea, egalitatea, solidaritatea şi res
ponsabilitatea socială. Kt *e identifică 
cu linia politică aocîal-democratâ d* 
eentru-stânga şi promovează un . p ro  
geam politic soeial-democraţ 
condiţiilor noastre, In strânsă

ale UE, un teritoriu amenajat şi echi
pat pentru dezvoltare durabilă;

— crearea şi dezvoltarea pieţei interne 
de investiţii — construcţii.

Apreciem ca o  reală susţinere din par
tea populaţiei a  programului de refor
m ă ce trebuie motivat* de schimbări 
benefice, iar , plecând de la structura e- 
eonomiei te  vot promova politici de ©- 
galiUte pentru toţi cetăţenii şi pe plan 
socio-politic şi cultural.

Sudai democraţia pe care o propunem

PUBLICITATE
cu evoluţiile internaţionale. Conceptul 
de democraţie socială semnifică un pro
iect peptru realizarea Unui model social 
bazat pe ordine soeial-politică şi econo
mică in Interesul celor mulţi, inclusiv

categoriile defavorizate, dar nu este su
ficient să definim modelul nostru de 
opţiune democratică. Este necesar să 
subliniem şi calitatea democraţiei de a 
fl socială prin faptul eâ acordă cetăţe
nilor un loc central, iar comunitatea 
trebuie să-i sprijine în acţiunea lor pen
tru egalitate socială şi libertate.

partidul este adeptul respectării drep- 
turilor omului, al luptei împotriva să
răciei şi degradării condiţiei umane.

In viziunea politicii partidului nostru, 
România trebuie să evolueze pe o coor
donată care merge de la identitatea na
ţională spre integrarea europeană şi se 
defineşte ca partid reprezentativ pentru 
societatea românească având un carac
ter profund reformator atât prin progra
mele politice, economice şi legislative, 
cât şi in practică. Partidul nostru este 
un partid democratic, cele mai impor
tante iniţiative şi acţiuni politice, soci
ale şi economice postrevoluţionare îi a- 
parţin. Este un partid de centru-stânga, 
deoarece prin politicile sale caută să dea 
răspuns problemelor cu care se confrun
tă muncitorii, de profesii diverse, ţără
nimea şi specialiştii în agricultură, inte
lectualii, producătorii de "valori spiritu
ale, proprietarii miei şi mijlocii, oameni 
de afaceri, tineretul, femeile şi cetăţenii 
de vârste a treia, categoriile defavori
zate sau marginalizate fără deosebire 
d# etnie Şi credinţă religioasă.

Obiectivul nostru este edificarea unei 
societăţi te  care fiecare persoană să-şi 
valorifice propriile capacităţi, o societa
te a libertăţii, egalităţii şi justiţiei so
ciale, reuşind astfel să realizeze o orân
duire economică priit ea însăşi socială.

Dezvoltarea economică este axată pe 
avantaje competitive şi eficiente prin :

«— alinierea producţiei naţionale la 
standardele europene sub aspectul ca
lităţii şi al nivelului tehnologic;

— realizarea unui înalt nivel da fo
losire a forţei de muncă ;

— extinderea cooperării interne şi ex
terne a relaţiilor comerciale externe;

— sprijinirea ramurilor tehnicii de 
vârf ca importanţă vitală pentru pro
cesul întregii economii;

— amenajarea teritoriilor cu aplica
rea regulilor standardelor de dezvoltare

ca sistem de Organizare a societăţii ro
mâneşti nu est* menită* sâ corecteze me
canismele pieţei libere, concurenţial© ci 
să Intervină acolo unde sunt sau apar 
disftincţionalitâţi. «Atât procesul de re
structurare economică cât şi necesitatea 
atenuării Costurilor transformărilor ine
rente acestui proces implica îndeplinirea 
a două condiţii esenţiale :

— acumularea resurselor necesare fi
nanţării etapelor restructurării;

transparenţă deplină a măsurilor de 
restructurare pentru receptarea corectă 
de către populaţie-

Restructurarea presupune. moderni
zarea, retehnologizarea anumitor sectoa
re implicând acumularea resurselor fi
nanciare de care este nevoie pentru a- 
tingerea acestui scop.

Pentru impulsionarea activităţii eco
nomice globale şi ridicarea continuă a 
veniturilor disponibile reale, 'sistemul 
fiscal va fi perfecţionat In scopul pro
tejării categoriilor sărace şi defavorizate 
ale populaţiei prin câteva direcţii: pro
movarea unui sistem de taxe şi impo
zite transparent, uşor de înţeles de con
tribuabili, menţinerea unui raport flexi
bil, dar echilibrat între impozitele di
recte şi cele indirecte; reducerea pre
siunii fiscale la nivelul contribuabili
lor persoane fizice prin diminuarea co
telor de impozitare In raport cu acti
vităţile şi sursele de venit nou apărute 
în economie în raport cu capacitatea de 
p la tă ; stimularea agenţilor economici 
prin /facilitşţi fiscale în scopul dezvol
tării spiritului antreprenorial, realizarea 
de investiţii productive destinate crestei 
rii productivităţii şi a numărului de lo
curi d«muncă.

PDSR consideră că principala metodă 
de consolidare financiarii la nivel mi
croeconomic rămâne privatizarea unui 
număr însemnat de agenţi economici cu 
capital de stat, acţiune care va fi îmbu
nătăţită şi susţinută în continuare prin :

— protejarea pieţei interne, a produ
cătorilor naţionali în condiţii de con
curenţă ; : ^

— stabilirea ratei de schimb şi trans
formarea cursului de schimb intr-un 
instrument antiinflaţionist, concomitent 
eu mărirea rezervelor valutare ale sta
tului ;

— reducerea deficitului balanţei co
merciale şi reducerea de plăţi externe;

— dezvoltarea de zone de comerţ ii- 
ber;

— încurajarea iniţiativei particulare şi 
locale în baza sistemului descentralizat

de dezvoltare economică şi de administra- 
ţie publică ; y;-. ■ -.' vi

— stimularea întreprinderilor m id şi 
mijlocii;

— promovarea pe plan naţional a po
liticii de susţinere a zonelor montane;

— dezvoltarea soctâl-economicâ trebu
ie să asigure oamenilor dreptul la o 
viaţă sănătoasă prosperi, dezvoltarea de i 
azi rai trebuie să deterioreze condiţiile 
de mediu ale generaţiilor prezente şi 
viitoare ;

— protecţia mediului constituie o par
te  integrantă a procesului «te dezvoltare, 
iar conceptele de mediu trebuie incluse 
In toate domeniile activităţilor social- 
economicc;

— reducerea şi eliminarea sistemelor 
de producţie şi de consum ineficiente 
şi a risipei de resurse materiale;

— armonizarea legislaţiei de protec
ţie a mediului cu cea * Uniunii Euro
pene ;

— conservarea diversităţilor biologi
ce, protecţia rezervaţiilor naturale şi a 
parcurilor;

— asigurarea participării populaţiei la 
toate nivelurile procesului, de decizie 
referitoare la mediul înconjurător ;

— dezvoltarea preferenţială a infra
structurilor economice va constitui pri
oritatea programului nostru la nivel mi
croeconomic ţinând seama de rămâne
rea în urmă a acestor componente ;

— restructurarea sectorului energetic 
în vederea creşterii randamentului sau ;

— modernizarea infrastructurii de 
transporturi care traversează România, 
atragerea capitalului străin şi concen
trarea celui autohton pentru sporirea 
fondurilor de investiţii în domeniul 
construirii reţelelor de transport;

— retehnologizarea şi lărgirea infra
structurii de telecomunicaţii reprezintă 
Un alt plan al restructurării în  perspec
tiva integrării europene. Modernizarea 
reţelelor naţionale, diversificarea şi in
troducerea de noi servicii de comuni
caţii, conectarea tuturor localităţilor din 
România la sistemul naţional, asigurând 
accesul agenţilor economici şi populaţiei 
la circuitele moderne.

informatizarea societăţii reprezintă 
o condiţie esenţială a progresului eco- 
nomico-social a integrării ţării noastre 
în circuitul global mondial.

Politicile sectoriale vor. viza şi restruc
turarea sectoarelor de bază din econo
mia ţării — industrie, agricultură şi 
construcţii.

Măsurile ce se vor lua în aceste ra
muri vor urmări eficienţa economică, 
reducerea subvenţiilor neperformante, al 
impulsionării exporturilor cu precădere 
în industria producătoare de bunuri de 
larg consum şi în cea producătoare de 
tefihologie inaită. s.

Prin toate acestea, PDSR este un par
tid modern ce îşi întemeiază programul 
pe ideile şi principiile fundamentale ale 
Social-Demopraţiei, ancorat în realită
ţile naţionale, fiind un promotor dina
mic al dialogului şi dezvoltării relaţii
lor cu partidele social-democrate, so
cialiste, cu toate forţele democratice an
gajate in lupta pentru democraţie şi 
progres.

MIRCEA DEAC 
Vicepreşedinte al Colegiului de

Ccâitrol, Etică şi Litigii al organizaţiei 
judeţene P.D.S.R.

După cum fiecare casă 
îşi are obiceiurile el, 
aşa şi Şcoala generală 
din comuna Geoagiu are 
metode oarecum speci
fice prin care se urmă
reşte creşterea eficienţei 
procesului de învăţământ, 
a rezultatelor obţinute 
de elevii şcolii. Aşa se 
face că de câţiva ani 
s-a trecut la formarea 
claselor omogene — „un 
stimulent atât pentru 
elevii buni, cât şi pentru 
cei mai puţin silitori", 
te opinia dlul Marin 
Jiboteân, directorul şcolii,

Pledoarie pentru calitate şi valoare
Aceasta se realizează prin 
susţinerea unui test la 
sfârşitul clasei a patra, 
în urmă căruia elevii 
sunt cuprinşi în clasele
a V.a A şi B, în ordi
nea descrescătoare a 
notelor obţinute. Mai 
mult de atât, structura 
claselor se poate modi
fica şi pe orizontali, 
nu doar pe verticală, 
după cum preciza dL
director, în sensul că
elevi ai claselor B

pot „promova" în A, 
după susţinerea unui alt 
test la sfârşit de an şco
lar (cl. V—VII), la dis- 
eiplinele limba română 
şi matematică.. O mo
dalitate de lucru care.i 
permite dlui director să 
afirme că „prin prisma 
rezultatelor . obţinute la 
admiterea în licee, elevii 
noştri s-au comportat 
destul de bine". Dar 
pentru ca standardul la 
care se lucrează în şcoli

să fie cât mai - ridicat 
ar trebui, evident, ca şi 
finanţarea să fie cores
punzătoare, începând de 
la dotarea efectivă a a- 
eestora, până la salari
zarea dascălilor; fiindcă 
„pentru însănătoşirea so
cietăţii este nevoie ea 
în primul rând sâ in
vestim în educaţie", era 
de părere interlocuto
rul nostru. Or, dumnea
lui consideră că nici 
fondurile alocate şcolii

în cursul anului trecut 
nu au fost împărţite e- 
chitabil (după un crite. 
riu adecvat), din totalul 
celor aproximativ 80 de 
milioane, cât s-a primit 
pentru Grupul Şcolar
Agricol şi pentru şcolile 
generale din comuna
Geoagiu. Astfel că sălile
de clasă au fost parţial 
zugrăvite, o parte a te
renului de sport a ră
mas nebetonată, dar pe 
de altă parte* şcoala

din centru a beneficiat 
de o realizare ; impor
tantă — încălzirea cu 
gaz a sălilor de clasă, 
începând cu trimestrul 
al doilea al acestui an 
şcolar.

De reţinut ar mai fi 
şi gestul generos al dlui 
Constantin Georgescu, 
tatăl a doi copii — e_ 
levi ai şcolii din comună, 
care a „înzestrat" şcoală 
cu patru calculatoare şi 
zece mingi de handbal, 
în valoare totală de 2 
milioane de lei.

GEORGETA BlRLA
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CUVÂNTUL LIBER

LA REGIONALA DE DISTRIBUŢIE GAZ METAN DEVA

De ce creanţe de 48 de miliarde lei?
Dialog cu dl ing. RADU POPESCU, 

director regională

REP.: Pe traseul gazu
lui metan de la schela de 
extracţie, prin conductele 
magistrale, ultima verigă 
înaintea beneficiarilor este 
sectorul de distribuţie. Ca
re sunt problemele speci
fice cu care se confruntă 
activitatea la regionala pe 
care o conduceţi, dle di
rector ?

R.P.: Necazul cel mai 
.mare îl constituie greuta
tea cu care se recuperea
ză datoriile pe care marii 
consumatori industriali de 
gaz metan Ie au la noi. în 
prezent creanţele noastre 
Se ridică la cea, 48 de mi
liarde de Iei. în  topul da
tornicilor se găsesc socie
tăţile comerciale Siderur
gica S.A., Sidermet S.A. 
Călan, termocentralele Min
tia şi Paroşeni, precum şi 
Exploatarea minieră de la 
Teliuc. Datoriile acestor 
cinci agenţi economici în
sumează 47 miliarde de lei, 
deci constituie de departe 
ponderea în suma totală 
pe care o avem de primit 
de la consumatori.

REP.: Pentru plata a- 
cestor imense datorii, gu
vernul a emis Ordonanţa 
13 în care, pe lângă soli
citările făcute de a se ren
tabiliza activitatea indus

trială, s-au oferit marilor 
consumatori de energie şi 
combustibili facilităţi im
portante la plata acestora. 
Funcţionează 'acest sistem 
al reeşalonârii de datorii 
prevăzut de Ordonanţa 13 ?

R.P.: Unele firme în
cearcă să respecte la pla
tă tranşele stabilite. Este 
cazul Exploatării miniere 
Teliuc. Necazul este că e- 
fortul de a plăti datoriile 
mai vechi face ca să nu 
poată fi plătit consumul la 
zi. Cât despre combinatele 
metalurgice, ele n-au re
uşit să achite nici tran
şele restante şi nici con
sumurile la zi. Pe totalul 
regiei Romgaz sunt facturi 
neîncasate în valoare de 
aproape 900 miliarde de 
lei. Această imensă datorie 
determină ca importul ne
cesar acoperirii consumului 
intern de gaz natural să 
nu se mai poată face.

REP.: Ce măsuri sunteţi 
abilitaţi să luaţi pentru a 
forţa la plată operatorii e- 
conomici datori ?

R .P.; Aceasta este o pro
blemă delicată. Deciziile de 
a acţiona asupra consuma
torilor rău platnici, precum 
şi modul de acţionare se 
iau de către forurile noas
tre superioare, având ca

primă verigă dispeceratul 
naţional. Vă daţi seama că 
reducerea sau sistarea li
vrării de gaz metan are 
efecte dintre cele mai ne
faste asupra marilor coloşi 
industriali. Noi, atunci 
când s-a impus foarte a- 
cut, am mai procedat la 
reducerea cotei de gaz dis
tribuită celor datori, până 
la primirea unei părţi sta
bilite din suma datorată 
de aceştia.

REP.: Consumatorii cas
nici vă fac probleme 7 ,

R.P.: Avem şi cu aceş
tia probleme la încasarea 
datoriilor. De exemplu, a- 
sociaţii de locatari din Că
lan şi Hunedoara ne dato
rează 150 milioane de lei. 
Pentru ţecuperarea bani
lor vom fi nevoiţi să lu
ăm măsuri de reducere şi 
sistare la cei care nu au 
plătit, atât persoane fizice, 
prin asociaţiile de locatari, 
cât şi marii consumatori 
industriali. Această campa
nie de recuperare a dato
riilor va debuta pe 1 mai 
a.c.

REP.: Care este starea 
fizică a reţelei de distribu
ţie judeţene a gazului me- 
tan ?

R.P.: în majoritate, con
ductele sunt relativ noi. 
Totuşi cca. 7 la sută din 
reţea se află în exploatare 
încă’ din 1960, necesitând 
o reabilitare. Este vorba 
de tronsoane de conductă 
aflate la Călan, Hunedoa
ra şi Deva. Ar mai fi de 
adăugat că din doi în doi 
ani consumatorii casnici 
fac obiectul unui control 
sistematic menit să consta
te starea în care se găsesc 
instalaţiile de gaz metan. 
In general lucrările de re
paraţii sau de reabilitare 
de mai mare anvergură 
sunt efectuate de către 
terţi, în urma câştigării u- 
nor licitaţii.

ADRIAN SALAGEAN

Câtă energie consumăm 
şi câtă producem ?

Nu este câtuşi de puţin gratuită aprecierea potrivit 
căreia ţara noastră are o economie energofagă, iar ro
mânul cam arde gazul de pomană, profitând din plin 
de conjunctura favorabilă a tranziţiei. Bucurându.ne de 
o asemenea „faimă", pentru cucerirea căreia nu se cer 
prea mari eforturi, să vedem unde ne situăm în realitate 
cu consumul de energie şi cu ce randament o utilizăm.

Obişnuindu-ne cu orgoliul de a ne situa pe unul din 
ultimele locuri, când este vorba de comparaţii cu alte 
ţări, nici de această dată nu dezminţim statisticile in
ternaţionale. Semnificativ în acest sens este produsul 
brut care se obţine pe unitatea de energie consumată 
(echivalent .cu un kg de petrol). Astfel, în vreme ce în 
ţara noastră se realizează un produs brut de 0,5 do
lari pe unitatea de energie consumată, în Slovacia se 
obţin 0,6 dolari, în Polonia — 0,9, în Turcia — 2,1, în 
Grecia — 3,5, în Israel — 5,8, în Austria — 7,2, iar în 
Italia 7,7 dolari. Din datele prezentate rezultă că acolo 
unde există tehnologii performante, ţările respective 
obţin de 5—10 ori mai mult produs brut pe unitatea de 
energie consumată. Şi de aici rezultă nevoia acută de 
retehnologizare pentru economia românească. (N.T-).

•  S-a dat profit In flecare an, dar blocajul fir1 
nanciar afectează grav agricultura « î n  Ioc să fie 
date iarna, îngrăşSmintele chimice de abia . acum- so
sesc •  Cine doreşte distrugerea plantaţilor de hamei ? 
•  Cu producţie de 3500 kg grâu la hectar nu te r ţ 
descurca •  De la Cristur la Deva şi retur «mănânci'' 
trei pâini.

Discutând cu dl ing. Ioan 
Horvath, manager general 
al S.G. Agrosim S.A.. Si-, 
meria, despre problemele 
specifice activităţii din a*, 
griculturâ (probleme ce au 
fost aduse -şi în atenţia 
ministrului agriculturii- şi 
alimentaţiei, cu prilejul în
tâlnirii cu specialiştii din

torii de ordinul sutelor de 
milioane de lei faţă de 
Agrosim Noroc Legea 
nr, 20/1996 a venit cu U- 
relt facilităţi la creditare 
pentru a te putea derula 
in condiţii mai bune acti
vitatea productivă din a- 
cest an. '

Gă unii din factorii de

3$ .miliarde de lei, fiind 
de jieînţelăs politica ce se’ 
duce Jeii® pei tru > stru. 
gerea plantaţiilor existen
te

•Deiigur că dorim cu to. 
ţii să avem mai multe pro-, 

. <ţuse agroalinientâre, mai 
- isliie calitativ, dar ţ şi mai 
ieftine. Un asemenea im
perativ cu greu se poate 
realiza insă in condiţiile 
când preţurile medii la 
produsele industriale care 
se folosesc in agricultură 
au sporit de 50—60 de ori 
mai mult faţă de cele ale 
produselor agricole. Con-

Dcîrim sau nu să avem

judeţul nostru şi la care 
se aşteaptă răspunsuri con. 
crete), am desprins câteva 
aspecte ce merită să fie 
cunoscute şi soluţionate 
grabnic de către factorii 
de decizie, fiind în intere
sul întregii economii să â- 
vem o agricultură perfor
mantă şi competitivă. Re
levând faptul că firma lu
crează sub formă de aren
dă sau acţionariat peste 
2000 ha, realizând in fie
care an după 1989 un în
semnat profit, dl Horvath 
preciza că producţia rea
lizată este in' jur de 3500 
tone cereale, 1500 tone 
sfeclă de zahăr, 23000 hl 
lapte, apreciabile cantităţi 
de legume, peşte-şi carne. 
In ciuda acestor rezultate 
notabile, societatea comer
cială este confruntată, a- 
semenea tuturor unităţilor 
similare din ţară, cu o 
serie de necazuri şi greu
tăţi generate In mod deose
bit de blocajul financiar. 
Vorbind despre blocaj, tre
buie arătat că unii bene
ficiari, în special ai pro
ducţiei de hamei, au da-

decizie nu sunt cu faţa 
spre agricultură, este les
ne de demonstrat chiar da
că ne referim şi numai la 
faptul că o parte din în
grăşămintele chimice ce se 
cuvin şi se primesc în con
tul producţiei contractate 
(la procurare beneficiind 
de dobânzi subvenţionate) 
de abia acum se primesc, 
deşi ele trebuiau să fie ad
ministrate în timpul ier
nii (!)

O problemă deosebită 
este- cea a producţiei de 
hamei, unitatea având şi 
acum în stoc (la fel ca şi 
alte firme din ţară) peste 
100 tone producţie. Cu toa
te că preţul pe tonă la 
producţia indigenă este de 
circa 10 ori mai scăzut fa. 
ţă de import, cei implicaţi 
şi interesaţi de distrugerea 
plantaţiilor autohtone îşi 
fac în continuare jocul, a- 
pelând la importuri masi
ve pentru fabricile de be
re, ceea ce duce, implicit, 
la scumpirea berii. Nu tre
buie uitat insă că înfiin
ţarea unei plantaţii de ha
mei ■ costă zeci, poate sute

creţ, în cazul producţiei 
de grâu, unde pentru a-" 
cest an preţul a fost sta
bilit la 340 lei/kg, la o 
producţie medie d e . 3500 
kg/ha, cheltuielile după de
viz se ridică in jur la 350 
lei/kg, ceea ce înseamnă 
că sub - producţia amintită 
cultura nu este rentabilă. 
Fiind vorba despre preţuri, 
dl Horvath ne-a făcut o 
comparaţie semnificativă. 
Pentru un ţăran, spre 
exemplu, care se depla
sează de la Cristur la De
va şi 'înapoi (să-şi rezolve 
un interes oarecare), cos
tul călătoriei este echiva
lent cu 4,5 kg grâu sau cu 
trei pâini (!). Este mult 
prea costisitoare o aseme
nea deplasare, chiar dacă 
Cel în cauză are nevoie de 
un erbicid sau un alt pro
dus ce nu-1 găseşte în sat. 
întrebările ce se pun sunt: 
dorim sau nu să avem o 
agricultură performantă ?; 
vor veni oare vremuri mai 
bune şi pentru truditorii 
pământului ? Rămâne ca 
faptele să dea răspunsul.

NIGOLAE TiRCOB

nouă şi
Dl ing. Aureliu Rădoane 

a fost numit manager al 
firmei de comerţ hunedo- 
rene „Cora“ Ia începutul 
acestui an. Din dialogul a- 
vut cu dl manager s-au 
putut desluşi o serie de 
factori care, de-a lungul 
ultimilor ani, şi-au adus 
contribuţia nefastă la ars- 
tiperformanţele economi
ce ale firmei. în momentul 
de faţă societatea ,Cora" 
are în administrare direc
tă 40 de spaţii comerciale 
situate In Hunedoara, To- 
pliţa, Ghelari şi Lunca 
Cernii.

După 1990, pe diferite pe
rioade de timp, anumite 
spaţii din patrimoniul fir
mei au fost date în loca
ţie de gestiune sau închi
riate. Pe lângă spaţii, im
portante cantităţi de mar
fă, şi mobilier comercial au 
fost acordate, la momen
tul respectiv, în locaţie. 
Marele „of" al dluL mana
ger Rădoane îl reprezintă 
restanţele la plată a loca
ţiilor şi a chiriilor, restan
ţe de care se fac vinovaţi 
o parte din locatarii fir
mei. „Cora“ se află parte 
în peste 20 de procese, so

licitând achitarea datori
ilor, precum şi a diferen
ţelor apărute între, momen
tul semnării contractelor 
de locaţie şi cel actual la 
dobânzile aferente stocuri
lor date în locaţie.

„Chiar dacă în contrac
tele respective, la momen
tul întocmirii lor, din a- 
numite motive, nu s-au 
specificat obligaţiile locato

plătită de locator băncii 
sale“, precizează dl mana
ger Rădoane. Şi cum do
bânzile au acum un nivel 
mult mai ridicat decât în 
1991, sumele restante se ri
dică în prezent la peste 
100 de milioane de lei.

Dintre firmele care -au 
restanţe la plata obligaţii
lor izvorâte din locaţia' pe 
marfă, dl Rădoane a no-

La S.C. ,,Cora“ S.A. Hunedoara

rilor de a respecta la pla
tă evoluţia dobânzilor ban
care, ei sunt obligaţi să 
facă asta având în vedere 
precizările Ministerului de 
Finanţe. în  aceste preci
zări, nr. 63989 din octom
brie 1991, se specifică fap
tul că de la preluarea măr
furilor şi până la plata lor. 
locatarul trebuie să plă
tească locatorului dobânzile 
aferente stocurilor de măr
furi luate în locaţie, mă
rimea procentuală a aces
tor dobânzi neputând' fi 
mai mică decât. dobânda

minalizat S.C. „Olimpus" 
SRL cu 40 milioane de lei, 
fiind amintite şi firmele 
Tomis Ifrim SRL—  15 mi
lioane de lei, CGhenad 
SRL —• 12 milioane de lei, 
ca având datorii la plata 
chiriei. Plata celor peste 
100 de milioane de lei ar 
scuti societatea „Cora" de 
a mai recurge la credite 
curente necesare desfăşură
rii activităţii, credite pen
tru care firma plăteşte 11 
milioane lei pe lună doar 
ca dobândă. Dl manager 
a apreciat că societatea 
„Cora" cunoaşte în prezent

un oarecare reviriment e- 
conomic. Din 15 martie 
a.c. până în  preajma Săr
bătorilor de Paşti s-au 
făcut aprovizionări cu măr
furi de peste 709 milioa
ne de lei, în timp ce vân
zările zilnice au atins, în 
medie, 20 de milioane.

„Va fi greu pentru noi, 
spune dl Rădoane, până în 
clipa în care vom putea 
face comerţ pe banii noş
tri. Asta se va întâmpla 
după Ce vom reuşi, din 
profit, să ne achităm şi noi, 
îa rândul nostru, obligaţii
le financiare pe care le a- 
vem şi care, în prezent,

, depăşesc, din păcate, cu 
mult creanţele. Oricum, în
cerc să induc celor care 
lucrează aici cu mine un 
sentiment de optimism şi 
să le impun ordine şi dis
ciplină. Acestea sunt foar
te importante. Pe viitor a- 
vem de gând, pentru a ne, 
spori veniturile, să începem 
şi comercializarea de pro
duse alimentare, intenţio
nând, de asemenea, deschi
derea unui sector de ali
mentaţie publică".

ADRIAN SALAGEAN
mms~
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După... premiu, 
şi răsplată

A trecut şi vremea olim
piadelor şcolare şi a dife
ritelor concursuri judeţene 
şi naţionale ce s-au des
făşurat in lunile februarie 
şi martie ale acestui an. 
Cu sau fără distincţii, e- 
levii s-au întors acasă, re
venind la ritmul obişnuit 
al cursurilor de zi cu si 
din şcoală, unii dintre ei 
fiind deja încă o dată răs
plătiţi pentru rezultatele 
obţinute la asemenea în
treceri.

Aşa a fost cazul celor 
mai buni elevi ai Grupu
lui Şcolar de Transporturi 
şi Telecomunicaţii „Tran
silvania", din Deva, care, 
în cursul săptămânii tre
cute, au fost fe lic ita ţiş i 
premiaţi de către condu
cerea liceului (dl Marin 
Avrămică — director, dna 
Maria Andrei — director 
adjunct). Au fost acorda
te premii în valoare de 
30 000, până la 70 000 de 
lei, elevilor care la fazele 
judeţene şi naţionale ale 
olimpiadelor, de Electroni
că şi Electrotehnică, De
sert Tehnic, Filozofie, Is
torie, Geografie, Biologie, 
Limba şi literatura româ
nă şi ale concursului pe 
meserii (transporturi auto), 
au obţinut 35 de premii şi 
menţiuni. Dintre acestea, 
şapte reprezintă distincţii 
cu care Ciprian Maier (pr.

G. Pârtiei, O. Armi- 
oni, C. Maier, O. Răriş 
şi C. Ciocan — laureaţi 
ai Concursului Naţio
nal de Electronici şi E- 
lectrotehnici şi ai Con
cursului pe meserii.
Foto : PA VEL LAZA

* „îmbătrânim, dar* 
f nu ne pierdem u-j 
f morul“. *

I BETTE DAVISJ

UNGÂND 

ŞI O POANTA 

LA CLUB T

* — Domnule, cunosc <
j, pe cineva, un om tâ- 
I năr, care a plecat în. 
f  cârje la băi ia Amara* 1 
ţ  şi a venit de acolo i i -  <

ră cârje.
V — Ce vorbeşti i Aşa . 
i  grozave sunt băile a* . 
I lea?
I — Băile? Nu! l-auf 
ţ  furat cârjele. iî
-«—o—*—*—*—*—*—*—*—*—

11), Csaba Gyorfi (pr. II), 
Ovidiu Răriş . (pr. III), Da
niel Dig, Claudiu Ciocan, 
Ovidiu Armioni şi Gabriel 
Partica (menţiuni) s-au în
tors de la Concursurile na
ţionale de Electronică şi 
Electrotehnică, şi de la cel 
pe meserii, desfăşurate la 
Craiova şi respectiv. Curtea 
de Aţc/eş. Merite şi apre
cieri revin, aşa cum men
ţiona dl director, şi. dască
lilor, care an de an au ca 
principală preocupare o cât 
mai bună pregătire teore
tică şi practică a elevilor. 
Tot cu acest prilej a fost 
amintită şi performanţa e- 
chipei de baschet a liceu
lui, care, în urma victo
riilor obţinute in fazele 
judeţeană şi naţională ale 
competiţiilor de gen, va 
reprezenta zona de nord 
a ţârii la faza naţională.

Ziua acestei festivităţi 
s-a încheiat cu „Un bal al 
premianţilor", la (care, ală
turi de premianţi şi de ca
drele lor didactice, au fost 
prezenţi, cit un variat pro
gram muzical, cunoscuia 
formaţie de muzică uşoa
ră „Brevis", precum şi în
drăgitul nostru interpret 
de muzică populară, Dră- 
gan Muntean, oare tot 
atunci îşi. sărbătorea ziua 
de naştere.

GEORGETA BtRLA

* m mmm'* mmm* a

S în  atenţia gemenilor!
|  Asociaţia Gemenilor din judeţul Bihor roagă 
I persoanele gemene, fără deosebire de vârstă, de la

I* elevi la pensionari, care doresc să realizeze prietenii 
prin 'corespondenţă cu gemenii din diferite localităţi 

J ale ţării, să comunice prin scris adresa lor, menţio- 
|  nând vârsta şi profesia-pe adresa noastră: Cod 3200 
* Oradea, str. Alumniei, nr. 39, bl. Â 1, sc. G, ap. 47.
I Stimaţi gemeni, aşteptăm scrisorile voastre.

J. Florin
Ai dreptate când r scrii: 

«eu nu cred că o simplă 
rubrică dintr-un ziar poa
te schimba viaţa unui om, 
iar dacă o schimbă o 
schimbă foarte puţin*.

Sunt intr-adevăr un om 
căruia ii place să viseze, 
care vrea — in ciuda tu
turor evidenţelor cotidiene 
- -  să mai creadă în fru
museţe, bunătate, iubire şi 
adevăr. Dar pot spune că 
ar fi o utopie să cred că 
un răspuns dat la «o sim
plă rubrică» să schimbe 
TOTAL viaţa unui om. 
Răspunsurile mele se vreau 
doar a fi  un tip de jaloa
ne care indică un alt fel 
de drum, un drum posi
bil, uneori sunt doar sim
ple mecanisme de apăra
re împotriva loviturilor pe 
care ni le oferă viaţa. Vezi, 
Florin, tinerii de azi au 
probleme şi să nu crezi că 
numai tinerii /..., uneori e 
bine să simţi, să ştii ca 
cineva iţi înţelege proble

ma, că este lângă tine, că 
are încredere în tine, chiar; 
dacă nu te ajută prea mult. 
De fapt, eu cred că pro
blemele cu adevărat le re
zolvăm fiecare singuri, une
ori însă e nevoie de un spri
jin, un consilier, aşa cunt 
sportivii au nevoie de un an- 
trenor. Iar eu nu-mi doresa ■ 
decât să fiu acest antrenor, 
nimic altceva. Încerc să-mi 
spun punctul de vedere, 
dar de fiecare depinde ce 
face cu ceea ce eu ii spun. 
Se poate gândi asupra ideii 
sau poate să nu o ia în 
seamă.

Apoi eu mai sper că wt 
doar cei ce au curajul \ 
să-mi scrie vor profită de 
aceste răspunsuri, ci şi cei j 
care nu au găsit încă a- j 
cest curaj, dar au proble- ' 
me asemănătoare. Pentru 
ei mă bucur că redactorii 
ziarului aU avut ideea de 
a deschide posibilitatea a- 
cestor dialoguri!

Vă aştept scrisorile;

IN A DELEANU.
3400, Cluj-Napoca, 

str. Ilorea, nr. 4. ap. 24.

Tarile negociabile 
pentru o noapte de amorf

Practicarea prostituţiei 
devine un fenomen care 
învăluie tot mai unulte ti
nere, motivele care le de
termină să-şi vândă tru
pul fiind dintre cele mai 
diverse: lipsa unor veni
turi băneşti, flagelul şoma
jului, ideea unei aventuri, 
dorinţa de a obţine bani 
cât mai mulţi prin alte 
mijloace decât cele fireşti 
etc.

Dintre numeroasele exem
ple pe care le oferă coti
dianul, cele mai recente 
fapte de prostituţie sunt 
ale tinerelor Maria Boita, 
de 19 ani, Clement Ionica 
Veronica, de 18 ani, Mun. 
teanu Cristina, Clement 
Georgeta Claudia, de 17 
ani şi Bota Ileana, de 18 
ani. ţ

In aceeaşi afacere, de 
altfel profitabilă, se înro
lează şi minora Geanina

Negrei, de 15 ani, care, 
după ce a frecventat par
cările tirurilor din Veţel» 
a zburat în judeţele Albă 
şi Sibiu.

In urma cercetărilor s-a, 
stabilit că grupul format 
din surorile Clement Ve
ronica, Clement Claudia şt 
Bota Ileana — Bota Mă
ria au început să practice 
prostituţia în cursul antt- 
lui 1995, în hotelul „SaiV-j 
mis“ din Deva, pretinzând»' 
tarife de -100 DM pentrofi 
un raport sexual, iar dM 
toamna lui 1995 au prac
ticat prostituţia în parcă* 
rile destinate camioanelor;- 
tir din localitatea Veţel 
cu acordul patronilor —vi 
practicând tarife de 20 DMf 
pentru un raport sexual şi* 
50 DM pentru o noaptea 
petrecută în anturajul Us 
nui client. (C.P-). ,

Taberele 
Şcolii de vară“

Music box

99

Noile evoluţii impun şi 
în învăţământ adoptarea 
unor metodă pedagogice 
liberale, elastice, care să 
fie fundamentate pe co
municare şi transfer de 
experienţă. Cum - actuale
le şcoli normale nu dit- 
pun de programe şcolare 
care să slujească noile 
cerinţe şi orientări, este 
esenţial să se găsească, 
pentru viitorii învăţători, 
un cadru care să dezvol
te sisteme de învăţământ 
alternative. In spiritul a- 
cestui deziderat, a fost 
propusă înfiinţarea - Şco
lii de vară". Aceasta va 
fi organizată sub forma 
unor tabere şcolare în 
patru licee militare (Alba

Iulia, Craiova, Câmpu
lung Moldovenesc, Brea
za), având colaborarea 
Ministerului Apărării Na
ţionale, Ministerului In. ! 
văţământului şi Patriar- ! 
hiei Române. Cei care 
vor fi instruiţi (urmând | 
a fi pionierii unui sistem . 
de învăţământ compie- I 
mentar în România», ver j 
fi 400 de elevi din anui i 
terminal de la şcolile nor- ' 
male, liceele militare şi ! 
seminariile teologice. Se- | 
lecţionarea acestora se va j 
face în baza unui program | 
de selectare specializat , 
Cursurile „Şcolii de va- I 
ră” se vor desfăşura în ] 
două serii, pe durata a I 
două săptămâni. (A.S) <

I

Singurul supravieţuitor 
din formula iniţială. Tony 
Iommi continuă să cânte 
sub numele Black Sabbath, 
realizând albumele: Se- 
vanth Stars (1986), The 
Eternal Idol (1988), Head- 
less Cross (1989) v. şi Tyr 
(1990), toate cu o cifră de 
Vânzare moderată, departe 
de vânzările realizate în 
perioada de glorie. în 1991 
a apărut culegerea , The 
Very Best Of Black Sa
bbath, cu subtitlul :'v The 
Ozzy Years, în dorinţa de 
a redeştepta în memoria 
fanilor simbolul lui Black 
Sabbath. Cu ocazia albu
mului Dehumanizer (1992), 
în grup revine James Rc- 
nald Dio. După albumul 
Cross Purposes (1995), a 
urmat un masiv turneu ce 
le-a permis realizarea al
bumului Live, intitulat tot 
Cross Purposes (1995). în 
1995 Black Sabbath reali

zează albumul Forbidden, 
în componenţa: Tony Mar. 
tin (voce), Tony Iommi 
(chitară), Cozy Powell (ba
terie) şi Neiî Murray 
(bass). Discul este produs

părăsit grupul Black Sa
bbath, era un om termi
nat, el divorţând de pri
ma soţie, Thelnia (cu care 
avea un copil) şi găsindu- 
se la cel mai scăzut nivel 
al decandenţei fizice şi 
morale, heroinoman, coca- 
inoman şi alcoolic. Intr-un

Ozzy Osbourne (V)

de Emie C., chitarist în 
grupul Body Count şi ma
re fan al lui Black Sabbath. 
După un turneu american, 
cu Motorhead (septembrie/ 
octombrie ’95) a urmat al
tul european cu Tiamat. In 
ciuda anilor trecuţi, Black 
Sabbath rămâne stindardul 
metalului britanic, un 
exemplu pentru numeroa
sele trupe tinere, care co
chetează cu acest gen mu
zical.'

Când Ozzy Osbourne a

interviu Ozzy spunea : „Cea 
mai uşoară scuză ar fi să 
dau vina pe diavol. Când 
am înţeles că în mine este 
diavolul, lucrurile au că
pătat un alt sens. iMLam 
hotărât ca tot ceea ce fac 
să fie doar în folosul ca
rierei mele“. După o cură 

de dezalcoolizare, Ozzy plea
că la noua sa prietenă, în 
Los Angeles, Sharon Arden. 
Fiica managerului lui Black 
Sabbath l-a cunoscut pe

Ozzy când avea 16 ani. 
Sharon are meritul de a-1 
readuce pe Ozzy la linia 
de plutire, devenind ma
nagerul şi sfătuitorul său, 
un adevărat motor, fără de 
care cariera .lui ar fi fost 
aştăzi o amintire. Din a- 
cest moment, Ozzy şi.a 
pus la punct onoarea, reu
şind să le demonstreze ce
lor din Black Sabbath că 
poate să continue şi fără 
ei. Având în urmă presti
giul unui grup de calibrul 
lui Black Sabbath, a fost 
destul de uşor să-şi forme
ze o trupă. Toţi voiau să 
cânte cu Madman.

In 1980 Ozzy formează 
grupul The Blizzard Of 
Ozz, în componenţa Ban- 
dall „Randy", Rhoads (chi. 
tară, ex-Quiet Riot), Bob 
Daisley (bass), ex-Widow 
Maker, Uriah Heep şi 
Rainbow şi Lee Kerslake 
(baterie, ex-Uriah Hep).

— Va urma —.

HORIA SEBEŞAN
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In zona Brad fenomenul infracţional
cunoaşte o tendinţă de creştere

— Dte comandant, pentru 
început vă rog să faceţi 
câteva aprecieri asupra stă
rii fenomenului Infracţio
nal ia nivelul teritoriului a. 
rondat Poliţiei Brad.

— Fenomenul infracţio
nal cunoaşte In ultimul 
timp o tendinţă de creşte
re, nu insă alarmantă Po. 
zitiv este, totuşi, faptul că 
în trimestrul ; 1990 nu »m 
înregistrat infracţiuni prin 
violentă sau cu pericol so
cial ridicat, curo a r  fi cs 
moruri, violuri sau tâlhă. 
riii Acest lucru se dato
rează în primul rând şi 
formelor diversificate de 
prevenire pe care le fo
losim.

— Cu ce tip de evenl. 
mente se confruntă cel mai 
des lucrătorii dumneavoas
tră ?

— Ne-am confruntat, î» 
cele mai .multe cazuri, ctt 
furturi prin spargeri la 
societăţile comerciale pri
vate sau de stat, in spe. 
cial in mediul rural.

Dintr-o analiză recentă a 
rezultat că aceste spargeri se 
datorează lipsei de pază, 
iar pe acest fond infrac. 
torii operează mult mai 
uşor.

Un eiirs ascendent îl cu
nosc, de asfemenea, evaziu
nile fiscale, indiferent de 
forma de proprietate, cazuT 
•el mai relevant reprezen- 
tftndu.l cel de la Consum- 
cnop Brad —» unde s-au 
comis evaziuni fiscal® eem, 
binate cu gestiuni fraudu
loase, fals şi uz de fels.

Există şl un punct co
mun în comiterea acestor

Sântana — Toc Gheorghe, 
Draia’ Măritiş şi Silaghi 
Anton — «  au comis fur
turi pe timpul nopţii in 
comunele Băiţa şi Vaţa, 
autori şi ai altor infrac. 
ţiuni pe raza comunei Şoi- 
muş sau îh alte localităţi.

— Fără îndoială, din cei 
«Uf* comit fapte antisocia. 
le un număr ia semnat îl 
reprezintă delincvenţa JSve.

Dialog cu dl lt. col. GHERASIM BALINT, 
comandantul Poliţiei municipiului Brad

infracţiuni şi anume apro. 
vizionarea du diverse măr 
fari care nu se înregistrea
ză $n contabilitate. Un fe
nomen nou Care a apărut 
!n zona Brad este furtul 
animalelor din gospodăriile 
cetăţenilor cazuri pe
trecute atât in Brad, cât 
şl pe raza comunelor din 
împrejurimi, La Vălişoara 
nu am reuşit până In pre
zent să identificăm autorii 
acestor furturi. Cei care 
comit asemenea fapta — 
furtul animalelor — nu 
sunt din zonă. In majo
ritate sunt voiajori din al
te judeţe. Spre exemplu, 
trei din infractori sunt <4in

nilă. V-aş ruga sâ faceţi 
câteva consideraţii şf a* 
supra acestei categorii de 
infracţiuni.

— Deşi situaţia nu este 
îngrijorătoare, totuşi a- 
vem tineri (minori), c o t i .  

stituiţi în grupuri, CU co
mit spargeri. In special la 
unităţile comerciale, un 
caz relevant fiind şi cel al 
minorilor Mic Traian Fio. 
rin şi Bodor Fânel, care 
au fost cercetaţi pentru 
asemenea infracţiuni.

— Care sunt, după o- 
pinia dumneavoastră, cau
zele ce II determină pe 
mineri 1* Săvârşirea fap
telor infracţionale ?

— Marea lor majoritate 
Sttnt lipsiţi âo srtf.-f îregK-» 
»  si psmtei din fisttuld 
ătmkgmie&t»; fiind m  *it, 
M  şi principalele sau »  
esm  şmrnmm l Ms»ct«v>

— Clrcsteti» M
fm  este ?i§*iti de m m k. 
«•sute, r*ws wtt* «•*«»#* 
din controalele şl anali- 
aofo efectuat* pe «oeusţi- 
Bote?

— Din păcate am Irtfe- 
gistrat evenimente triste, 
soldate cU decese, urmare 
a needaptării vitezei la 
condiţiile de drum cu ză
padă. Ceea <* Insă te  ac
centuează este circulaţia 
ctt autoturisme eu nume
re false sau neîntnatricu- 
late. Trebuie să se cunoas
că în această situaţie că 
se comit două infracţiuni, 
care se soldează cu trimi
terea in judecată.

Sâ maţ amintim că
in anul 'trecut la nivelul 
municipiului Brad s-au să
vârşit 300 de Infracţiuni, 
în care au fost implicate 
194 de persoane. Din a- 
cest total, 25 au mai su
ferit condamnări, iar 18 
sunt minori.

CORNEL POENAR

s BANCA „DACIA FELIX" SJY., SUCURSALA DEVA
a n u n ţ a

VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICA 
A URMĂTOARELOR BUNURI :

— apartament 3 camere, situat in Deva, Aleea 
Teilor, bl. 73, ap. 26; preţ pornire: 9 000 000 lei;

— apartament eu 2 camere, situat în Orăştie, str. 
Eroilor, bl. E, sc. D, ap. 8; preţ pornire; 12 000 000 lei;

— apartament cu 2 camere, situat în Orăştie, str. 
Mureşului, bl. 10, ap. 13; preţ pornire: 10 000 000 lei;

— apartament cu 2 camere, situat in Orăştie, str. 
A. lancn, bl. 6, ap. 23; preţ pornire: 10 000 000 lei;

— casă, curte şi grădină, situate In Orăştie, str. 
9 Mal, nr. 78; preţ pornire : 35 000 000 l ei ;

— casă, anexe gospodăreşti, curte şi grădină. 
Situate in Certeju de Sus, nr. 229; preţ de pornire: 
28 000 0000 lei;

— casă 5 camere, anexe gospodăreşti, curte şi 
grădină, situate in loc. Gelmar, nr. 37; preţ pornire 
25 000 000 lei;

grajd 730 mp, teren situat In Bretea Română 
preţ pornire : 35 000 000 lei;

— casă 3 camere, anexe gospodăreşti, curte, gră 
dină, situate în loc. Spini, nr. 104; preţ de pornire 
14 700 000 lei;

— casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, situa 
te in Deva, str. Mărăşti, nr. 37; preţ pornire 
100 000 000 ici;

—• casă electronică de m arcat; preţ pornire 
1 000 000 iei;

Licitaţia va avea loc în data de 28. 04. 1998, ora
10, la Judecătoria Deva, serviciul executorilor jude
cătoreşti.

Informaţii suplimentare la sediul băncii din Deva, 
bdul N. Bălcescu, nr. 34, telefon 220796. (299)

{BUCUREŞTI, SECTOR
« DUL MAGHERU-lNR. 1-3, ETAJ 3? 

SRL TEL: 01/615.68.27 FAX 101/615.68.21/

U N IC  D IS T R IB U IT O R  IN  R O M A N IA « A L  

F IR M E L O R  P R O D U C Ă T O A R E  IT A L IE N E ^
PIETRO BERTO, AGIV FORNI. AGREX , AGRIFLEX . PFM

V A  O F E R Ă  D IN  S T O C  S I  L A  C O M A N D A ;

■ Linii.de patiserie si panificaţie de orice 
capacitate: PIETRO BERTO si AGIV FORNI

Silozuri pentru faina.si pentru lichide:AGR!FLEX

Mori orizontale- 300 - 1200 Kg / ora' AGREX

Maşini de ambalat PFM

-Se asigura montatul, pioba si asistenta 
tehnica pe perioada de garanţie de 12 luni 
-Se oferă piese de schimb si asistenta 
tehnica pentru perioada de postgarantie

Filiala TRANSILVANIA 
Filiala MOLDOVA 
Filiala DOBROGEA

Tel: 064/1 £>.66.47 
Tel: 036/46 99 12 
Tel: 041/61 20 76 

6928.07

IN PIAŢA BRAD

Soacra îşi bate 
fostul ginere

Mai multe zeci de per
fect* m  iMt fel d«pi«as®« 
â M i t S t f o w  mar-
4 * îi MW» 886*1*' ISedR® I# '
■ptem agronUroantară 
Vrem foicu1* din Brad. Pe 

1 unor neînţelegeri an- 
. imărnm, ca iafă*  Petre Lu. 
«fo' k  ambâetţ bine pa 
VTad Sorin, «x-ginerele 
dumneaei.

ghtv̂ -% i de hazul pro -a*
cat de scandalul din pia.

ţâ, la sosirea unei patrule 
d t  gardieni publici în zo
nă, fosta soacră l-a luat 
îa îpgpăMaeelfi- fse' Sorin 

: V lnd^m ai eu sete-.
Pentru liniş

tll publice, respectiv încăl
carea . fskisdfirflar Legii. 
61/1991, părţile implicate în 
circul din p lă ţi au fost 
saiseiieiiate:ctt amenzi în
tră  26006 de lei şi 50 000 
de lei. (C.P.)

mmm m m m mmmm mmm m m mm mm mmm mmm mmm

Cine-i pune la punct?
In localitatea Crişcior şi 

hnprejurimi, in preajma 
Sfintelor sărbători de f%şti 
au apărut ciobani cu tur
me de ol din zonele Si
biului şi Orăştiei, pentru 
a-şi comercializa mieii. Dar 
nimeni nu i-a întrebat de 
daunele produse pe cul
turile agricole ale cetăţe
nilor şi nu i.a obligat la

plata pagubelor. Sperăm că 
aceste. rânduri vsr fi re
cepţionate de către cei in 
drept, ca să nu mai auzim 
de cazuri de teeăierartţ— 
între ciobani şi proprie- T 
tarii de pământ. Cazul re. " 
cent petrecut la  Crişcior 
U dorim să fie singular.

(AL. JUBCA — 
corespondent)

s a a e a a s e a s a s e s e s e a e e s e e e e a a e s

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC" SA.

CREDIT BANK DEVA 
bdul Decebal, bl. 8, tel. 2U853, fax 211634

Vinde la licitaţie publică, ce va avea loc In data 
' de 03. 05. 1996, la sediul băncii, imobil şl teren afe
rent (spaţiul comercial), situat in Hunedoara, Str. 
Avram lancu, între bl. 2 şl blocul 3.

Preţ de pornire licitaţie: 150 006 000 lei. 
Informaţii suplimentare la tel. 211853. (295)

S . C  I M C O t t t X  S J U -

V  I  M »  B-
|H b'

N.
'CSIIBAL* <&x Osâade. 
m ii,fofotm  647486:

•  IBLEVEZOAiUB COLOR: N U, OWON^HÎLIFS, 
SANV3.GOLDSTIARJDAEWOO (90ps> giunc:,tc- 
lnmn>an«iâ.m d  f i i i  teletexl)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Buomsd
•  FRIGIDERE 81 CONGELATOARE - Gâezd
•  ARAGAZE • SatnAfaTy
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Gogir
•  BiaCLEIE PORTOSA-18 VITEZE - Rafia
•  COVDAREJdOCHElEQsnădieAB» Mia
•  GRESIE SI FAIANT&modd Italia
• VOPSEA.GHTT SI DILUANT ALTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI Iffi GĂINL
•  ALTE PRODUSE electronice d  dectrocasoSce;

fibre ca&ajteiite <afra,mnrrre decfikejăoKâto»- 
re fructe jMţdnrfngrr,boilere pe gaz,plite pe gaa,. 
butci aragaz. m
Se acordă GARANnE tabre 1-3 ani 
GARANTAT CELE MAI M ia  PRETURI I
Pentru tatl locuttatfl Juddetor Hunedoara tk, 
Alba profruedhe ae vând el cu:

PIAŢA IN 12 HM
n' IN  C E L E  M A I A V A N T A J O A S E  

C O N D t ln  D D f  T A R Ă  :

C ?  A v a n s-m im a i 2 5  %
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PAGINI NAŢIONALE
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ 
DE INFORMAŢIE PENTRU  

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
•  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie 

cunoscută in ţară şi străinătate?
•  Doriţi să aveţi o Informare „la *1" 

despre concurenţă?

•  Doriţi să vă vindeţi urgent produsele 
şi serv iciile 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 "

1 Nu ezitaţi să vă înscrieţi in catalogul?
J „PAGINI NAŢIONALE" ediţia 1997 / î  
J Obţineţi astfel gratuit catalogul ac-i 
Itual şi cel următor. ?
|  Doar cu ' 99 000 lei puteţi L înscris! ( 
i  In ediţia 199? a catalogului „PAGINI 
1 NAŢIONALE", tarif ce creşte funcţie de 
j spaţiul tipografic solicitat.
|  Informaţii zilnic, intre orele 9—13,
J la sediul biroului judeţean ROMPRES — 
i  PAGINI NAŢIONALE: DEVA. KoteH 
< „Dccebal", cam. 12, sau la tel. 213500. l
—*—*—4—4—4—*—*—*—♦ —*-*—*—*-*—*—*—*—*—*—*-

}

FOTO S  PRINŢ
-------------------- #  osmess studio.

FOTOGRAFII
PENTRU NOILE

P erm ise  de conducere

ÎN DOAR ] f ţ  DE SECUNDE
Fi^Cârfe 
fotografie 
feste V 
unică.

Im aginea 
dum neavoastră  
d ev in e  realitate 
dato rită  
Celei m âi m o d ern e  
tehn ici v id eo

A  MITSUBISHI
ELECTRONIC VISUAL Ş rS TE M S  ( • '  1

f5k cşvn<i*i, bun> editate'miTSubish*

FOTO MtRON Sti Decebal. nr. 22. Tel. 054/61 60 21 

ELBACOM SRt. Bo Decebal bl 23 pa net Tel. 054/21 30 36. DeV£

*—*—*—*—*—*-*-

j REGIA AUTONOMA DE INTERES
I LOCAL HUNEDOARA

A N U N T A
ţ  Licitaţie publică in data de 15 mai 1996, ora 
|  pentru mijloace fixe.
i  Lista mijloacelor fixe scoase ia licitaţie poate fi 
I vizionată Ia sediul regiei din bdul Republicii, nr. S, 
| Hunedoara, Biroul Mecano.energetlc.

• •

• * • * • * • * • * •
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CUVÂNTUL LIBER
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A trecut în nefiinţă 
ttn OM. A părăsit lu
mea încă un ziarist de 
mare forţă, care, după 
mai bine de 30 de ani 
de muncă dinamică, la* 
borioasă, la cotidianul 
judeţului Hunedoara, în 
1983, la vârsta de 60 de 
ani, se retrăsese la pen
sie.

NICOLAE BADIU

Dar n-a întrerupt 
legătura cu colegii de la 
ziar şi cu demersul 
publicistic până în ulti
mele clipe ale vieţii. Pa
siunea lui pentru pro
fesie, dăruirea în muncă, 
neîmpăearea cu ne
dreptatea, cu neregulile, 
i-au obosit inima largă, 
generoasă, care în dimi
neaţa zilei de marţi, 23 
aprilie 1996, a încetat să 
mai bată. S-a frânt ast
fel firul vieţii exempla
re a unui om, a unui 
c o l e g  şi prie
ten, căruia ziariştii de 
la „Cuvântul liber'* îi 
vor păstra o vie aminti
re.

Ar fi împlinit, în 5 
octombrie a.c. 73 de ani.

VAN/ARI —
CI MP A RARI

•  Vând cal; patru ani, 
eu ham şi căruţă. Orăş
tie, telefon 642942.

■' (7910)
J •  Vând BMW 728 
• ,multiple dotări, convena- 
. bil, telefon 651579.
4 (23599)

•  Vând teren arabil 
' şi de construcţii, familia 
'•jFarcas Dorel sat Groş, 
„nr. 23. Hunedoara.

(7836)
„ •  Vând casă, patru ca- 

ydfere, dependinţe^ 2 ga
r a je ,  încălzire gaz, curte, 
şRunedoara, O.M., strada 
jSPictor Grigorescu, 11/2.

(7837)
: a  Vând loc casă, De- 

strada Sîntuhalm, gaz, 
apă. Telefon 711312.

(7837)
•  Cumpăr talon Mer

cedes 200 sau”308. Deva,
iftelefon 628239, după ora
P -f a Vând tractor U 650, 
.|Seiefon 622281, după ora

< ’ (8376) .
•  Vând mobilă tineret. 

Telefon 612566.
(8374)

•  Vând avantajos 30 
mp BCA, transportor, moto- 
cultor agricol pe benzină 
.telefon 217167.

(8375)
•  Vând apartament 2 

camere, Zarandului, tel. 
618723, dună ora 20.

(8369)
•  Vând tractor U 650 

CU plug şi remorcă, preţ 
convenabil. Tel. 770529, 
770674.

(9098)
•  Vând Dacia 1300 (1979), 
stare bună, 5 500 000 (ne
gociabil). ţiglă marca Leu. 
Tel. 656319. după ora 
18. (9079)

•  Vând (schimb) a- 
partament 3 camere cu 
garsonieră. Deva, telefon 
819319, după ora 20, 
625536. dimineaţa.

(8365)
•  Vând apartament 2 

camere. Deva, Al. Roma
nilor, bl. 14, ap. 23.

(8368)
. •  Vând autoturism Audi 
8#, Renault 25 şi piese 
BMW şi Fiat Uno. Rela
ţii telefon 211715.

(8223)
•  Vând canapea ex

tensibilă cu bibliotecă, 
fotolii, cumpăr butelie a- 
ragaz — 611307

(8224)
•  Vând Dacia 1310 

break nouă. Tel. 219332,
|a u  . 67J 668. . - fŞ361).

a  Vând 10 familii al
bine. Brănişca, sat Târ
nava, nr. 4.

(8358) -
•  Vând Audi 80 ne

înmatriculat, stare per
fectă, 1400 DM, negocia
bil. Telefon 731324.

(8359)
•  Vând maşini de tri

cotat, cu cartelă şi maşi
nă TRIPLOC. Tel. 216969, 
orele 16—19.

(8391)
•  Vând maşină cusut 

industrială, Gugir, MG14. 
220, 380. Tel. 626977.

•  Lichidez stupină mij
locie, alte materiale. Un- 
gureanu, Bretea Română, 
tel. 761173, seara. (7040)

LiCiT Ath
•  S.C. SARGEŢIA FO-

REST S.A. DEVA, cu 
sediul în Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 30, telefon 
211660, organizează lici
taţie pentru efectuarea 
operaţiunii de ignifugare, 
în data de 6. 05. 1996, 
ora 8, la sediul societă
ţii. (8367)

OFERTE 
DE S E R V i r n

•  Contabilă, întocmesc 
evidenţă contabilă. Ia fir
me particulare. Informa
ţii telefon 642360, după 
ora 19.

(7911)
PIERDERI

•  Pierdut certificat ar
tificier XIII 2332/1993, pe 
numele Gaiţă Marin. Se 
declară nul.

(8364)
ÎNCHIRIERI

•  De închiriat spaţiu 
comercial şi separat ga
raj pentru maşină, str. 
Horea, nr. 50, Deva, tel. 
615487.

(8362)
a  Cedez spaţiu co

mercial central, amenajat 
şi dotat pentru magazin 
alimentar. Deva, telefon 
211824. (8371)

•  S.C. Sport Rial SRL 
Hunedoara anunţă preţu

rile pentru închiriat ma
terial sportiv pe' anul 
1996: barcă — 30 minu
te — 2000 iei, hidrobici
cletă — 30 minute — 
2500 lei.

(8373)
•  " Caut urgent autotu

rism pentru închiriat pe 
termen scurt, plata antici
pat Telefon 228875.

(8372)
SCHIMBURI

DE LOCUINŢE
•  .Schimb apartament 3 

camere Gojdu cu două 
camere. Tel. 611371.

(8225)

COMEMORĂRI

•  Au trecut 6 luni 
de când Dumnezeu 
l-a chemat la el pe 
cel care a fost 

SIMOG ROMAN 
un bun şi iubitor 

soţ, tată, socru şi bu
nic Te vom păstra 
viu în inimile noastre 

. şi nu te vom uita 
niciodată.

(7833)

DECESE
•  Aducem un ultim o- 

magiu fratelui
T1TUS DANILA 

din Hunedoara, încetat 
prematur din viaţă, la 
numai 64 ani. înmormân
tarea azi, 24. «4. 1996-, ora 
13, în cimitirul Valea 
Seacă. Vei rămâne veşnic 
în amintirea noastră. 
Fraţii. - (7839)

•  Familiile Hosu şi 
Reocov anunţă cu a- 
dâncă durere înceta
rea din viaţă a scum
pului lor tată, socru 
şi bunic

IOAN D. HOSU
înmormântarea va 

avea loc miercuri, 24 
aprilie, ora 13, de 
la Casa Mortuară De
va. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I

(8381) '

0  Familiile Tureu 
Pavel, din Toteştl, şl 
Vatamanu Gavril, din 
Timişoara sunt ală
turi de scumpii Im* 
copii şl nepoţi, la 
greaua încercare pri
cinuită de pierderea 
celui care Ie-a fost 
cuscru,

IOAN D. HOSU
Dumnezeu să-l ierte 

şi să-l odihnească in 
pace t

(8381)

•  Mariana, Monica, Do- 
rel şi Florin deplângem 
dispariţia fulgerătoare a 
bunului nostru prieten 

CLAUDIU
Te vom iubi mereu şi 

nu te vom uit£ţ.
(397887)

„TOURING—DOUBLE T“
Prin agenţia de transport Internaţional 

ipersoane
„CONSIM“ DEVA 

P-ţa Victoriei, 2/1 (I.P.H.)
VA OFERĂ:

Curse regulate cu autocare moderne pen
tru : Ggrmania, Franţa, Olanda, Belgia,

4 Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia,
î  t  Asigurări medicale pentru străinătate. 
s 9  închirieri de autocare pentru excursii în 
% grup, interne şi internaţionale.
5 Informaţii sî rezervări, zilnic orele 9—17.
£ Telefon 230690. (6398138)

^W ^A W .V -V .'.V A W A W W V V V W W fA nM W fW '*

’ •  Familia anunţă cn 
nemărginită durere în
cetarea din viaţă, în 
dimineaţa zilei de 23 
aprilie 1996, după o 
scurtă dar grea su
ferinţă, a scumoului 
soţ, tată şi bunic 

NICOLAE BADIU . 
în vârstă de 73 de ani.

Corpul neînsufleţit 
este depus la Capela 
catolică, de pe strada 
M. Eminescu. Deva.

înmormântarea va 
avea loc joi, 25 apri
lie, ora 13, în cimi
tirul ortodox de pe 
aceeaşi stradă.

Odihnească-se în 
pace sufletul lui. blând 
şl generos

Nu te vom uita 
niciodată!

0  Colectivul .redac
ţiei ziarului „Cuvân
tul liber" Deva este 
profund îndurerat de 
trecerea în eternitate 
a minunatului coleg 
şi prieten 

NICOLAE BADIU 
om de aleasă pro

bitate profesională si 
nobleţe sufletească.

împărtăşim triste
ţea familiei îndo
liate şi-i transmitem 
sincere condoleanţe.

•  Familia Gheonea 
este alături de dna 
Badiu în momentele 
grele ale despărţirii 
ae scumpul său soţ 

NICOLAE BADIU 
om de aleasă omenie 
şi bun prieten.

Fie-i ţărâna uşoară!

•  Fati Gabriel şi 
Victoriţa sunt alături 
de vecinul* lor Preda 
Petru la greaua în
cercare pricinuită de 
pierderea fiului lor 

CLAUDIU
la frageda vârstă de 
17 ani, şi-î transmit 
condoleanţe familiei 
îndurerate.

(8397)

| t u ri

EDITURA ŞI CASA DE COMERŢ 
„REGINA" S.R.L. DEVA 

Desface en gros, la cele mai reduse pre-

l _ _

[ -

PRIN DEPOZITUL „AROMA" DIN DEVA 
str.i M. Eminescu, nr. 48 

(localul fostei fabrici de mobilă):
— Esenţe pentru sucuri la dozator (10 sorti

mente)
Aspartâm 
Zaharină 
Sare de lămâie
Prafuri pentru îngheţată. (8 sortimente) 
Emulgatori COLCO şi ICEPAN 
Linguriţe plastic 

—■ Sare aromatizată, pungi si ingrediente pen
tru POP CORN 

— Chibrite
—- Biscuiţi •— Eugenia (120 lei/buc).
—- Paste făinoase •

Informaţii suplimentare la tel. 212057.
(9024)

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAT!

DIN ROMÂNIA
FILIALA HUNEDOARA—DEVA 

Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, 
etaj II, cam. 22-23, telefon 214658

Birou) permanent al Consiliului superior 
CECCAR a aprobat prin Decizia nr. 8/1996 datele 
de susţinere a examenelor privind dobândirea cali
tăţii de contabil autorizat şi expert contabil din 
sesiunea frim. n  1996:

— pentru contabili autorizaţi 11 mai 1996
— pentru experţi contabili 29 iunie 1996 
Dosarele de înscriere vor conţine documentaţia

prevăzută de H.G. nr. 316/1995 şi anume:
1. Cerere de înscriere
2. Certificat medical
3. Actul de studii sau copie autentificată
4. Cartăa de muncă sau copie autentificată
5. Dovada practicii în specialitatea contabilitate 

cu menţiunea atribuţiilor profesionale îndeplinite
6. Certificatul de cazier
7. Două fotografii color de dimensiunea 2,5/2,0 

cm.
8. Originalul raportului scris privind atribuţiile 

.îndeplinite şi lucrările efectuate in perioada practi
cii de specialitate

9. Chitanţa de depunere a taxei de înscriere 
la examen (150 000 lei pt. contabil autorizat şi 
250 000 led expert contabil).

Dosarele complete se vor depune ta sediul fi
lialei pentru contabili autorizaţi până la data de 8 
mai 1996, susţinerea examenului având ioc pe data 
de 11 mal 1996, iar pentru experţi contabili până 
pe 25 iunie 1996, susţinerea examenului având ioc 
pe data de 29 iunie 1996.

Condiţiile de studii şi vechime sunt cele sta
bilite prin H.G. 316/1995.

Tematicile şi orice informaţie suplimentară se 
vor obţine da la sediul Filialei.

BIROUL PERMANENT

$ £ , "BROKER” S.Â.
SUCURSALA DEVA cu sediu! în OEVA 
s tr. U b o rtiţfi, b loc: J , sca ra : D, ag: 87^  
t e l ;  2 3 0 2 9 3

Aparfftitad 00 S.C. •SROKEJV CLUJ-NAPOCA,
■oclatata da valori mobiliara cu un capital «ocial 
da pasta t.600«000.000 tai şi cu cucursala in 
municipala» Alba-iulia, Arad. SaiajMara. Oiatriţ».
Sraşow, 8ucareşti. Ckif-Napoca> Dova, laşi. Oradaa.
Ploieşti, Satu Maro. Sibiu, Slatina, TitnlfOâr»
Târeu-Mwe*, Zalău:

Cumpără şi vinde acţiuni (certificate de ac|iăftsr};>
Preia ordine de vânzare / cumpărare de aefîojlî trâftgMCfîOftate 
la Bursa da Valori Bucureşti;
Formează şl administrează poftofilu vSTSSJ
«nobiliare ele clienţilor)
întocm eşte documentaţie neeessfa f^ietĂtilor/eQmpi'fcîâfa 

ntru a fi adm ite la cota Bursei) ■
ooneşte documentaţia pentru reâ1izare|Ţîn3T fffggte 

&j.. gobfice / private de m ajorarea eapitatuK ^4^|fiF  
£*■ societăţile care doresc s i  se capit*B03S> 
t  geofro ofertele publice» ,

'©î&sre prin sucursalele proţrftf pîM’llnlSegStfi 
ÊggBzat în acest sefop. ,
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