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Tarife de descurajare
Liberalizarea prețuri

lor și tarifelor cu dublu 
sens —, în sus și în jos 
— din care, de când spu
nem că edificăm econo
mia de piață nu cunoaș
tem decât pe cel ascen
dent. este însoțitorul logic 
al restructurării economiei. 
Cât de dureros este să 
acceptăm acest adevăr, 
fără el nu se poate vor
bi nici de restructurare, 
nici de economie de pia- 
țft. în preț și în tarif 
trebuie să se regăsească 
cheltuielile de producție 
economicește justificate și 
oarece profit care să per
mită dezvoltarea și mo
dernizarea segmentului 
producător.

Când în preț sau în ta
rif nu se regăsesc cel

puțin cheltuielile econo
micește justificate. In
tervine falimentul produ
cătorului. @a să se în
tâmple acest fenomen, tre
buie să mai intervină o•

Guvernul ne-a anunțat 
că, începând de la 1 fe
bruarie, în materie de 
tarife — pe kWh, pe trans
portul în comun, pe ter- 
moficare, pe telefonie etc.

tranșe — de la 63 la 147 
lel/mc, de la 1 februarie 
Ia 1 mai, și de la 147 la 
693,5 lei/mc, după 1 mai. 
Ce efecte^ financiare ur
mează să producă acest 
tarif în bugetele famili
ilor racordate la gaze 
naturale? Devastatoare. Un 
arzător, de 1 mc/oră pen
tru încălzire centrală tre
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. Recent, un pensionar i 
' de 69 de ani, din Deva, ' 
ț a fost găsit mort în * 
. apartamentul său din 
' cartierul Dacia. Din pri- .
1 melc verificări ale po- ’ 
Ilijici s-a apreciat că \ 

moartea s-a datorat < 
unor acțiuni violente. ?

în urma investigații- 1 
lor întreprinse ulterior, ț 
echipa operativă de i 

. cercetare a reușit să do- ’ 
________________________'

— 1
MOARTEA '
A VENIT

DE LA FIUL
VITREG

cumcntexe după câteva 
1 ore că autorul agresiu- 
I‘ nit asupra victimei a fost,

Naghi Csaba Tibor, . de

23 de ani, fiul vitreg i 
al bătrânului. i

Pe fondul unui consum 
exagerat de alcool și. al 
unor neînfelcgeri privind 
comportamentul din tre
cut al celui decedat, a 
avut loc o altercafie, Ti
bor lovindu-l cu pumnii 
ji picioarele în față și 
xona toraco — abdomi- 

I nală.
& Pentru lovitură cau
ți zatoarc de moarte, Tibor

’ Naghi esle cercetai în 
i stare de arest. fV.N.l.

condiție sine qua non a 
economiei de piață — con
curența. Dacă aceasta nu 
intervine avem de-a face 
cu monopolul de produs 
sau de serviciu. Și . mai 
intervine ceva, pe care 
numai existența mono
polului îl poate genera și 
perpetua. Despre acel 
ceva ne vom ocupa în 
cele ce urmează

— vor interveni până la 
sfârșitul anului dublări, 
triplări sau împătriri ale 
acestora. Aproape insu
portabil, dar logic din 
punct de vedere al eco
nomiei de piață .

Un tarif urmează însă 
să crească de peste 11 
ori : cel al gazelor natu
rale. Este adevărat, creș
terea e prevăzută în două

ia
cel puțin 10 
atunci când 

exterioară

buie să funcționeze 
acest debit, 
ore din 24, 
temperatura
scade sub -5 grade 0, ca 
să se asigure în casă 18 
—20 grade G. Când tem
peratura exterioară de
pășește -10 grade 0, el

ION CIOCLEI

(Continuare în pag a 2 a)

DEVA. La sfârșit de săptămână, la Agenția nr. 20-12 sunt mulți pârtiei 
panii la loto și pronosport. Le dorim mult noroc, câștiguri mari I
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Nu există restricții privind lărgirea 
numărului de ateliere loto

în folosirea tehnicii MITSUBISHI
După cum este cunos

cut, clin anul 1996 a în
ceput emiterea noilor per
mise de conducere auto, 
elaborate la nivelul celor 
mai înalte standarde In
ternaționale în materie și 
agreate totodată de auto
ritățile din țările europe
ne, ca documente de călăto
ria reprezentative.

Un element Important 
bl componentelor de se
curizare pe care Ie con

ține documentul este poza 
titularului care, în noile 
condiții, se impune obli
gatoriu a fi standardiza
tă în scopul preluării 
acesteia de lanțul com
puterizat al emiterii, uti
lizând principiile scană
rii șl memorării în baza 
de date.

Deoarece pozele rea
lizate de fotografi folo
sind aparatura clasică 
sunt de o mare diversi

tate calitativă, s-a impus 
agreerea unei tehnolo
gii capabile să asigure 
standarde uniform cu un 
mare grad de repetabili
tate, astfel încât sistemul 
comnuterizat de emitere 
să poată prelua Imagi
nea în condițiile softului 
de operare.-proiect a tICEste

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 7-a)
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Preocupați de tot felul 
de primiri și de plecări, 
de intrări și ieșiri prin 
NATO și alte părți, iată 
că mai marii zilei uită 
complet de promisiu'nile 
electorale și de grijile 
care-i apasă pe agricul
tori, pe cei ce asigură 
hrana poporului, 
toate . că este o 
îngrijorare privind 
nanțarea agriculturii,, 
xecutivul și Parlamentul 
se fac 
văd, nu 
suntem 
ricol ca 
rămână 
țăranii

Cu 
mare

fi- 
c-

Nu
deși 
pc- 
să 

nici

că plouă, 
uud nimic, 
în marele 
pământul 

nelucrat, 
neputând să-.și 

mai asigure producția de 
subzistență. Este cea mai 
grea lovitură ce poate fi ' lilica de 
dată producătorilor a* 
gricoli, bine gândită de 
F.M.I. și B.M. și pusă 
cu consecvență în apli
care de actuala putere 
care dorește să-i aducă 
pe români la sapă de 
lemn, în stare de to
tală înfometare.

Măsura de a 
taxele vamale și 
•importa produse 
alimentare, în vreme ce 
csțe falimentat cu bună 
știință producătorul ro
mân, nu vădește decât o 
politică 
pierderea 
agricultura 
șansele să 
plin, după 
iucruril.- in actuala cam
panie de primăvară. 
L.ipsa banilor la momen
tul oportun face ca 
acum să existe mari su
prafețe de pământ ne
arate (dc ordinul mili
oanelor dc hectare la 
nivchil țării), să nu poa
tă ti procurate 
șămintele, reparate uti 
laiclc și pregătite cele
lalte măsuri specifice 
campaniei agricole.

(n ciuda aprecierilor și 
a mizei puse dc actualii 
guvernanți și de Minis
terul Agricoli urii și A- 
limentației. potrivit că
rora in acest nn putem 
obține cea inai mare 
producție dc cereale — 
estimata la 17 milioa
ne tone, după cum stau 
faptele, temerea celor ce

se ocupă nemijlocit de 
recoltă este aceea că 
vom avea cea mai slabă 
producție din ultimii ani. 
în situația când și agri
cultorii sunt nevoiți să 
apeleze la credite ban
care cu x dobânda zilei 
sau cu o reducere de 
numai 20 la sută, de
mers care nu stă în fi; 
rea țăranului român, ci 
el -să se știe dator și 
să riște să nu-și poată 
achită împrumutul, n-o 
să mai mire pe nimeni 
că vor fi abandonate 
ogoarele, că bruma de 
recoltă ce se va produce 
va fi în toamnă de câ
teva ori mai scumpă 
și neîndestulătoare, l’o- 

a-1 „arde” me- 
țăran, de a-1 

colț pe omul de 
țării, este cât 

de periculoasă
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reu pe 
pune la 
la talpa 
se poate 
și păgubitoare, chiar dacă 
forțe din afară ne 
impun să urmăm anuq 
mc conduite agricole, 
pentru a nu deveni ex
portatori, ei importa
tori de produse agro- 
alimentare, poate avea 

l consecințe din cele mai 
nefaste și- imprevizibile, 
în < .................. ■'
că toate statele își pro- , 
tejează și • 
nează agricultura, 
mai așa putând u-se a- 
.sigura liniștea și pacea 
sociajă.

A miza doar pe ceea 
ce va da Dumnezeu 
în privința recoltei a- 
cestui an, fără un pro
gram bine susținut pri
vind asigurarea secu
rității alimentare a po
porului. nu poate fi 
d»cat un hazard. De- 

îngră-- cimarca conștientă, deci 
premeditată, a comple
xelor zootehnice 
cializale pentru 
cerea cărnii <Xe 
pasăre, cât și 
ferme ce mai 
lapte și carne 
vină, provoacă 
îngrijoftire, aceasta a- 
tingând chiar și poten - 
țialul genetic al zoo
tehniei românești, fiind

NICOLAE TlRCOB

reduce 
de a 
agro-

antinațională, 
pariului cu 
având toate 
reușească de- 

cum stau

Ita
condițiile când știm ]

subvențio- | 
.lira, nu- ’ 

i
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spe- 
produ- 

porc și 
a unor 
produc 
de bo- 

o măre

(Continuare în pag a 2-a)
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Respectul fațâ de cei 
care îți trec pragul

Atitudinea persoanei de 
după tejghea față de client 
ne face să revenim, cu 
plăcere, intr-un anume loc 
să bem o cafea, un ceai, 
să servim ui desert sau, 
dimpotrivă. O surpriză 
plăcută ne-a fost rezervată 
la Barul S.C. Stela — 
Dorina S.R.L. Deva, din 
str. Cloșca, rir. 16, unde 
clientul, fie el necunos
cut, este primit și ser
vit cu multă amabilitate 
și profesionalism. Curio
zitatea profesională ne-a 
îndemnat să schimbăm 
câteva cuvinte cu dna 
Stela Bar, patronul lo
calului, ' de unde aveam 
să aflăm că înainte dc 
a pune în practică un 
gând mai vechi ai dum

neaei, — de a avea un 
local propriu și intim —. 
a lucrat aproape 20 dc 
uni în comerț, 
la fostul O.J.T. 
,,.\,iei sunt și patron și 
executant, iar dacă vrei 
să ai clienți, trebuie să lo 
oferi servicii de calitate. 
Ilespectându-ți clientii. nw 
faci altceva decât să-ți res
pecți profesia, ne-a mai 
spus prfhtre altele dna 
Stela". Este foarte adevă
rat că profesioniștii nu 
se dezmint niciodată, iar 
cei care au tăbărât în 
comerț pot să învețe încă 
multe lucruri în ceea ce 
privește atitudinea față 
dc cei care le trec pragul

CORNEL POENAR
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PRECIZARE
Referitor la comunica

tul Băncii Agricole, cu
prinzând ratele anuale 
de dobândă ce se aplică 
începând cu data de 4 
martie a.c., publicat în 
ziarul nostru nr. 1837 se 

, face următoarea preciza
re în primul alineat : 

• „Pentru depozitele con-
J.VAVAX . .

stituite de către persoa-S 
ne fizice pe bază de 4 
contract pe 1, 3, 6, 9 și ț 
12 luni și pe carnete de> 
economii pe 3, 6 și 12 4 
luni de peste 10 mili-< 
oane lei, se acordă ra- > 
te anuale de dobânzi cu Ș 
2 procente mai mari de-î 
cât cele prevăzute'*. ț

........... ...VAViWiW
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D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE 
DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 

HUNEDOARA—DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE, LA DATA DE 5. III. 1997

HOȚI DE
Sustragerea de fier vechj 

a devenit o îndeletnicire 
pentru unele persoane, se 
arată intr-un comunicat de 
presă al Inspectoratului de 
poliție al Județuiuj Hune, 
doara. Astrer, Crețu Flo
rin, de 24 de ani, Crețu 
Ileana, de 50 de ani, cu
noscută cu antecedente pe
nale și Crețu Nicu, de 20 
de ani, și e! cu antece-

FIER VECHI
dente penale, toți fără o- 
cupație, din Hunedoara, au 
fost depistați de lucrătorii 
Biroului poliției de plat
formă sustrăgând fier 
vechj de la SC Siderurgi
ca SA Hunedoara.

Pentru faptele lor vor 
fi trași la răspundere pen
tru săvârșirea infracțiunii 
de furt în dauna avutului 
public. (S.B.)

Tarife de
(Urmare din pag. 1)

trebuie să ardă în regim 
continuu. Facem media 
P& 6 lună de iarnă și 
rezultă 17 ore de func
ție nare. Or, 1 mc/h ori 
30 de zile, egal 510 mc. 
510 mc x 693,5 lei/mc este 
egal cu 353 000 lei pe'lu
nă. Adăugați consumul 
de la aragaz pentru gă
tit și vă va pieri orice 
irma de zâmbet. Faceți 
eticului și pentru două 
-nbe cu arzătoare de 1 
mc/h și un aragaz și vă 
veți cruci-

Urmărește guvernul 
Ciorbea să-i ducă la sapă 
le lemn sau să-i supună 

la congelare pe cei care 
folosesc drepf combustibil 
le încălzire și preparare 
i hranei gazele naturale? 
Vu putem crede. Auto
ritățile locale și centrale 
iu fost însă asaltate, li
teralmente, în anii după 
1990 de cereri de gâzei - 
ficare ; a satelor, a ora
șelor, a unor capacități 
de producție mai mari 
sau mai mici. Și asta în 
condițiile când importăm 
mai mult de jumătate din 
necesarul de hidrocarburi 
gazoase. Este clar că nu 
avem de-a face cu un 
tarif economicește justi
ficat, ci cu unul de ma
ximă descurajare a con
sumului. dacă nu chiar 
cu unul de prohibire a lui. 
4—500 000 de lei pe lună

descurajare
reprezintă mai mult de 
jumătate din veniturile 
salariate medii nete ale 
unei familii în care am
bii soți sunt salariați. De 
unde să la banii aceștia 
o familie în șomaj sau o 
familie de țărani ? Și nu 
o lună ; trei-patru luni 
«-el puțin. înapoi la soba 
cu lemne și cărbuni, cu 
tulei de cucuruz șl vre
juri de dovleac și cu ce 
s-o mai găsi prin natu
ră ca substanță combus. 
tibilă.

Și totuși I Hidrocarbu
rile sunt resurse natu
rale neregenerabile. Din 
gazul metan. Industria 
chimică a statelor dezvol
tate scoate sute de pro
duse. Și cea romaneas
că, așa cum este ' ea 
neperformantă, scoate 
câteva zeci de produse. A 
folosi gazele naturale 
pentru a obține energia 
calorică este un lux prea 
mare pentru o țară să
racă. Cercetarea știin
țifică si industria româ
nească trehuje să gă-_. 
sească și aplice neîn
târziat soluții alternative 
Ieftine, care să nu con
sume resurse neregenera
bile, ce pot fi valorifica
te prin chimizare, de 
sute de ori mai eficient. 
Cât de repede le vor 
găsi și aplica? Era acum 
momentul să se treacă la 
practicarea unui tarif de 
descurajare? întrebările 
acestea așteaptă răspuns.

Agent comercial 3; Agent de asigurare 59; Agent » 
pază militarizată 1 ; Analist l ; Arhitect ciă- L 

1 diri 4; Arhitect urbanism, peisagistică și amenaja-I
* rea teritoriului 1; Arhivar 1; Asistent medical ge- I
* neralist 4; Asistent social nivel mediu 2; Barman *
* 5; Bibliotecar studii medii 1; Bijutier metale pre- j 
{ țioase 1; Bobinator aparataj electric 1; Brutar 9; ♦ 
{Bucătar 1; Carmangier 1; Casier Încasator 1; Con- { 
I fecționer articole din piele și înlocuitori 5; Con fee- [
* ționer articole speciale din lemn 4; Contabil 1; Con- |
* tabil șef 1; Croitor 86; Croitor — confectioner îm-ț 
țbrăcăminte după comandă 5; Cusător piese din piele ♦
* și înlocuitori 6; Cusător piese la încălțăminte 40 ; • 
{Depanator de aparate radio și TV, redresoare și am- » 
{plificatoare 2; Desenator tehnic 2; Economist în { 

l industrie 3; Electrician aparate măsură, control și 1 
j automatizare în central 1; Electrician de întreținere j 
4 și reparații 2; Faianțar 3; Farmacist 2; Gaterist la f
* tăiat bușteni 2; Gestionar depozit 5; împletitor sâr- * 
{mă 6; Infirmieră 2; Inginer automatist 1; Inginer { 
{ construcții civile, industriale și agricole 2; Ing. elec- { 
I tronist, transporturi, telecomunicații 1; Inginer insta- | 
î lății pentru construcții 1; Inginer mecanic 3; Ingri- i 
f jitoare la domiciliu 1; Instalator apă, canal 1; Izo- |
* lator hidrofug 3; Jurisconsult 6; Lăcătuș mecanic » 
.10; Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații uni- l 
{versale 2; I-egător manual (în poligrafie și ateliere 1 
I speciale) 1; Mașinist în legătorie mecanică 1; Meca-| 
' nic auto 4; Mecanic reparații Wolla 1; Modeller me- , 
« tal 2; Mozaicar 3; Muncitor necalificat 24; Opera- * 
{tor calculator electronic și rețele 1: Ospătar (chel- |

ner) 4; Referent de specialitate administrația publi- •
* că 3; Stenodactilografă 1; Strungar universal 6 ;{ 
" Sudor autogen 4;
‘noapte (învățământ) 1;

__________ ~ —1.

1 2’

dc
diri 4;
rea teritoriului 1; 
neralist 4;

Bibliotecar studii medii 1;

fi 
: i i
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A CÂTA OARĂ PIERDEM
PARIUL CU AGRICULTURA?
(Urmare din pag. 1)

biolo- 
cauza

re-

afectată astfel chiar șl 
condiția fondului 
gic uman, din 
lipsei de hrană.

Motivele pentru
flecție, dar mal ales pen
tru măsuri urgente me
nite să evite compro
miterea totală a agricul
turii românești, 
cât se poate de 
dente, venirea 
celei de pe urmă

sunt 
evi- 

minții 
con-

stituind o acută cerin
ță pentru câștigarea pa
riului cu agricultura. 
Pentru că soluția de a 
abona tot poporul la 
ciorba sau supa săra
cului. ar însemna un 
total eșec al unei po
litici agrare ce se vrea 
performantă și pentru 
mileniul al treilea. Să 
fie oare chiar așa de 
blestemat acest popor, 
să suporte numai sacri
ficii ?
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Avertisment pentru cumpărători!•aV’

• „Există trei feluri de minciuni: min
ciuni, minciuni sfruntate și statistici".

DISRAELI
-

'•••aaaooaaooaooooooooaaouoae

- .. . • ....„ - -- » ♦
Sudor electric 8; Supraveghetor 1 

Tăietor silvic 1; Tehnician I
• electromecanic 1; Tehnician proiectant construcții ’ 
{ 2; Țesător — restaurator manual de covoare 35 ; • 
{ Tâmplar manual 1; Tâmplar mecanic 12; Tâmplar » 
î universal 17 ; Tinichigiu carosier 2; Tractorist 1 ; * 
‘Vânzător 2; Vânzător ambulant de produse alimen- {
• tare 1; Vopsitor auto 1; Zugrav, vopsitor 1. I 
1
I•

* cânte comunicate de către Oficiul de Forțe de Munca 
ț și Șomaj Hunedoara-Deva, puteți primi dc la biroul 
{ Medierea Muncii, Centrul dezinformare și Documen- 
{ tare, Clubul Șomerilor Deva precum și la birou- 
J rile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara,

Călan, Orăștie, ~ . ................... " ’
* Lupeni, Vulcan- 
{ joi, între orele
I*

TQTAL I/XIURI DE MUNCA VACANTE — 446.

NOTA:, Informații despre locurile de muncă na-

Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, 
în. zilele de luni, marți, miercuri, 
9—12.

I

I

Inspectorii O.J.P.C. Hu
nedoara au depistat pe 
piață produsul CAFE 
JACOBS KRONUNG ver
de, ambalat în pungi de 
polietilenă metalizată în 
interior, închisă prin ter- 
mosudare, în greutate de 
100 g, valabilitate 01. I. 
1998, conforfh 
de pe marginea 
în neconcordanță 
balajul original, 
data valabilității este men
ționată pe spatele plicu
lui (în partea stângă, dea
supra gramajului). De 
asemenea, înscrisurile în 
limba germană și engleză 
apar îngroșate, caractere
le fiind micșorate com
parativ cu ambalajul ori
ginal.

Conform Raportului dc 
încercări Seria D, Nr. 
003702/25 II. 1997 și a 
Scrisorii de Neconformita- 
te Seria A. Nr. 000578 / 
25. II. 1997, emise dc 
Laboratorul Larex Deva 
produsul nu corespunde 
ain punct de vedere or- ' 
ganoleptic, gustul și mi
rosul fiind slab 
necaracțeristicc 
tului. Iar 
identificare 
smochine

ștanțării 
plicului, 
cu ani- 

pe care

precizate, 
sortimen- 

rcăcția dc 
cicoare sau 

— pozitiva (în

literatura de specialitate 
prevăzut negativă).

De asemenea, a fost 
depistat pe piață produ
sul NESS CAFFEE BUA- 
SRRO, ambalat in plicu
lețe de polietilenă de 
culoare galben cu negru, 
închise prin termosudare, 
conținând 2 g ± 1%, va
labilitate AUGUST ‘97, de 
către S.C. DANA S.R.L. 
CLUJ, conform informa
țiilor înscrise pe amba
lajul individual.

Confirm Raportului de 
încercări Seria D, 
003700/14. II.
Scrisorii de 
late -Seria A, 
14. II. 1997.
boratorul I.arex Deva, pro
dusul nu corespunde . din 
punct de vedere organo
leptic, gustul și mirosul 
fiind n«si;ecifice unei ca
fele solubile naturale, ci 
uncia cu înlocuitori, reac' 
țiu . de identificare cicoa
re sau smochine — 
zitivă (în literatura 
specialitate prevăzut 
negativă),

Nr.
1997 șl a 

Neconformi-
Nr. 000577/ 

emise de La-

po- 
de

iar solubill-
tatca exprimată în pro
cente este de 86, în loc 
de 100 (conform STR 
20-88).

i < v•-
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C TVR I )
7,00 TVM. Telematinal ;

8,30 Santa Barbara (s);
10,00 Limbi străine ; 11,00 
Andrea Celeste (r); 13,10 
1001 audifii; 14,00 Jur 
nai; 14,10 TVR lași; 15,00 • 
TVR Cluj-N.j 15,40 Tra- 

^di0i ș_ 16,10 Cuvinte po
trivite ; 18,15" Tragerile

> Loto ; 18,25 Milenium;
19,10 Lupii aerului" (s) ;

20,00 JurnaT ) 20,50 Se
I rial o Dragostea in.yin- 
, ge; 2145 Reflecții ru

tiere ; 22,00 Studioul e - 
conomie ; 23,45 Interpreji 
ai cântecului popular • 
Vela Biriș; 0,05 Berlin 
Alexanderplatz (»];.

7,00 TVM. Telematinal; 
8,30 TVR Cluj-N.; 9,20 
Muzica pentru tofi; 10,40 
întâlnirea de la miezul 
noatii (r); 11,45 Desene
ahimate ; 13,00 Engleza
pentru copii; 13,10 Fru
moasa și Bestia (r); 14,10 
Reportaj '97; 15,40 De
sene animate; 16,05 Serial 
• Top Model; 17,00 Cea
iul de la ora 5; 19,00
Emisiune în limba germa 
nâ; 21,00 TVM. Mesa
ger; 21,30 Fotbal • Liga 
Campionilor (rezumat) ; 
22,05 Marile familii (film, 
Frqnja); 23,40 Stadion.

mineața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport
la minut ; 10,00 Serial
• Cine i șeful? (r); 13,09
License to Drive (co. SUA); 
15,00 Verdicti crimă!; 16,00 
Tânăr și neliniștit ($) ; 
17,30 Serial e Hercules 
(ep. 1); 18,15 Sport
la minut ; 19,00 Știi și 
câștigi!; 19,30 Știri; 20,00 
Serial • M A S H ; 
21,00 Serial • Doctor în 
Alaska; 22,00 Familia 
Bundy (s); 23,00 Sergentul 
Wolf £s).

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di

( antenâ~Ț)
7,15 Serial • Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 
1 ; 10,30 Desene anima

te ; 11,10 O iubire de
neuitat țr); 12,00 Ultima 
dorinfă (dramă, SUA); 13,30 
Viata în trei (s); 14,10 Ani 1 
întunecafi (film — reluare); 
16,00 Lumină călăuzi
toare (s); 17,10 O iubire
de neaitat (s); 19,30 Se
rial • Văduva; 20,30 Ob
servator; 21,30 Teroare în 
umbră (film SUA).

[DEVASAT^
I

1.0.00 — 12.30 Reluări; 
14,00 Videotext ; 19,00
Obiectiv; 19,15 Repere 
culturale; 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Actualitatea în 
direct; 22,00 Film; 23,30 
Obiectiv (r); 2345 Video
tex». • - - • •
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F.P.S.-ul este acuzat de
depășirea competentelor legale“99

Numirea în funcția de 
manager la . S.C. Ardealul 
S.A. Deva a dlui Alexan
dru Ag'ârbiceanu a atras 
numeroase disensiuni și 
discuții contradictorii, a- 
tdt în rândul foștilor sa- 
lariati dar și în cel al ac
ționarilor.

tu acest sens, ne-au fost 
adresate două scrisori pur
tând mat multe semnaturi, 
prin care ne sunt sesiza
te. după Opinia adresan- 
ților, mai multe încălcări 
ale actelor normative. Nu 
ne vom opri la toate ele
mentele f semnalate în ce
la două scrisori, întrucât

09. 1996, nu putea fi făcu
tă decât de către aduna
rea generală a acționari
lor, se mai precizează în- 
tr-unul dintre punctele 
scrisorii".

Cazul de față a fost sem
nalat Filialei FPS Hune
doara, însă situația a ră
mas deocamdată neschim
bată, aceasta fiind consi
derată corectă, in opinia 
reprezentantului FPS. Re
feritor la situația de la 
Ardealul S.A. Deva, dl 
Petrișor Magda, referent 
de specialitate la Filiala 
FPS Hunedoara — Deva, 
ne-a. precizat: „Fosta di-

LA S.C. „ARDEALUL" S.A. DEVA

utMÎe constituie obiectul 
tuMV acțiuni în instanță, 
situație in care justiția iși 
va spune cuvântul. Intre 
cete sesizate dc către sem
natarii scrisorilor, unul 
dintre punctele nevralgi
ce H reprezintă numirea 
actualului manager de că
tre FPS. „Numirea și în
locuirea administratorilor, 
tu subliniază intr-una din 
scrisori. Se face exclusiv 
da către adunarea genera
li — în situația de față 
numirea s-a făcut de că
lea reprezentantul FPS, ca
re nu mai deține majori
tatea acțiunilor și de că
tre reprezentantul FPP, al 
'trai mandat este expi
rat, întrucât cu data în
cheierii depunerii cupoane
lor, conform art. 4 (6) din 

i ifea 15/1995, acționarii 
aprezintă Fondul Proprie

tății Private. Prin urma
ră potrivit legilor in vi
goare. numirea noului ad- 
miuistrator. lp data de 26.

rectoare de la Ardealul 
SA Deva, cu toate insis
tențele Filialei FPS Hu
nedoara de a asigura con
cursul de manager, din di
verse motive, nu a creat 
climatul necesar pentru 
realizarea publicității ce
rute de lege. Urmare a a- 
cestul fapt, reprezentantul 
F.P.S. bl A.G.A. la Ardea
lul S.A. Deva a fost 
schimbat. Noul reprezen
tant în A.G.A. dl Traian 
Laslău a reușit să realize
ze condițiile legale pentru 
desfășurarea concursului 
de manager, care s-a ți
nut pe data de 26 septem
brie 1996, la concurs pre- 
zentându-se doi candidați: 
dl loan-Tovan Mâțiu și dl 
Alexandru Agârbiccanu. 
Concursul s-a desfășurat 
cu respectarea condițiilor 
legale privind publicitatea, 
preselecția și desemnarea 
managerului. Ca o opinie 
personală, întrucât dema
rarea organizării concursu-

lui s-a făcut înainte de fi
nalizarea privatizării de ma
să conform Legii 55/1995, 
consider că aceasta s-a des
fășurat intr-un cadru le
gal. Mai mult, reglemen
tările FPS existente pre
cizau că în situația socie
tăților comerciale la care 
se scoate la vânzare pa
chetul de 40 la sută, de
ținut de FPS și acestea se 
vând, se va convoca AGA 
în structura FPS — FPP 
și cumpărător, în termen 
de 15 zile de la vânzare, 
urmând a se stabili con
siliul de administrație al 
societății și implicit di
rectorul general, situație 
în eare nu s-a aflat Ar
dealul S.A. Deva. Convo
carea A.G.A„ în noua 
structură a acționariatului, 
se va face după regulari
zarea cotelor de capital, 
deținute de S!F și FPS, 
urmând ca SIF-ul să fa
că cesiunea de acțiuni în 
favoarea depunătorilor dc 
cupoane și certificate”.

Potrivit datelor actuale, 
procentul subscris prin cu
poane și certificate de că
tre cetățeni se ridică la 
aproape 52 la sută, în co
ta FPS rămânând doar 
circa 48 la sută.

in situația de față, nu 
se regăsesc numai Ardea
lul S.A. Deva, ci foarte 
multe societăți. Revenind 
la punctul nevralgic al 
scrisorilor, credem că noua 
conducere a F.P.S. Hune
doara va relua în discuție 
cazurile existente, inclusiv 
cel de față, iar intr-un 
timp scurt va crea premi
sele exercitării calității de 
acționar a persoanelor ca
re au subscris la Ardealul 
S.A. Deva.

CORNEL POENAR

Numărul relativ mare 
de elevi (1270), care înva
ță la Școala Generală Nr. 
5 din Deva face ca spațiul 
clădirii construită cu 23 de 
ani în urmă să fie exploa
tat practic la maximum, 
câte nouă-zece ore pe zi. 
Adică atât cât însumează 
ambele schimburi efectua
te de cele 49 de clase de 
elevi, având la dispoziție 
24 săli de clasă, două la
boratoare și un atelier 
(transformat și acesta în 
sală de clasă).

Dar cum noi spații nu 
pot fi construite cu una,, 
cu două, nu mai rămâne 
decât în seama unor fac-

tivitate va fi inevitabil re
dusă, punându-se probabil 
problema reprofilării unora 
dintre acestea, opinează di
rectorul școlii.

Până atunci, însă, se mai 
găsește suficient de lucru, 
cu atât mai mult cu cât u- 
nele dintre problemele car
tierului sunt. într-un fel, 
și ale școlii. „Avem mulți 
copii provenind din fami
lii dezorganizate, ori de la 
Casa de copii care, pe par
curs, ne creează probleme 
de disciplină — de la ab
sențe nemotivate (putând 
duce la repetenție), până 
la acte de indisciplină ce 
le sancționăm prin elimi-

Andrei este în clasa l 
a doua. încă din gră- < 
diniță s-a remarcat a' 
fi un copil cuminte, re- ț 
ceptiv la ceea ce-l in-1 
văța educatoarea.văța educatoarea. La ! 
școală este de nota ze- J 
ce și ?ând se întâmplă ț 
să ia mai puțin tare-i ( 
supărat. Bunica i-a pro- } 
mis că pentru fiecare 1 
notă maximă îl va răs- ț 
plăti, li va da 100Q de i 
lei. Și, astfel, rând pe ! 
rând, datoriile mamei ) 
mari s-au adunat la câ
teva zaci de mii. I-a 
dat într-o zi 2000, spu-

I

!

LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5

DEVA SUNT NECESARE

Rezolvări urgente, dar
și de perspectivă

1
J

Bunica i
IiȘl

i Sătenii din Târnava
I
I
I
I*Iw
IwI
I
I

cer să
plătească curentul lunar

dinMă- mulți săteni 
Târnava, comuna Brăniș- 
OU *-au adresat redac
ției ziarului nostru cu ru
gămintea de a face pu
blică una dintre dolean
țele lor față de RENEL.

„Aici m satul Târnava 
contoarele electrice nu 
ș-au mai citit din 22 oc
tombrie 1996, iar salaria
tul RENEL-utuî care a 
test la citirea eontoare- 
•ar ultima dată, a decla
rat că $-a hiat o hotâ- 
dtoe ea In satul Târnava 
încasarea curentului elec-

I%
I
I
I

ei

facă o dat* U [ 
ceea ce nu se' 
satele vecine1

tric s* se 
șase luni, 
face și în

Cei nouă săteni care I 
semnează scrisoarea iți J 
declară nemulțumirea fa- | . . - - - „ 

I ■

I
I

ță de această măsură, 
luată de RENEL, „întru
cât sunt multe persoane 
care nu au nici un venit, 
iar în timp de șase luni 
se adună o sumă de bani 
prea mare de plată, a- 
vând In vedere, mai ca ’ 
seamă, creșterile de preț, f 
pentru un kwh. din ul- • 
timele luni. (C.P.) |
• emu» • t a buu •

prono CONCURSUL 
DIN 9 MARTIE 

1997

l. ATALANTA (7) — SAMPDORIA (4) t N 
Până acum gazdele n-au cunoscut Înfrângerea pe 

propriul teren. E drept că de acum primește vi
zita echipelor puternice.
1 CAGLIARI (16) — LAZIO K 3

Sigur sarzil ar trebui neapărat să cucerească 
cele 3 puncte pentru a părăsi zona periculoasă a 
retrogradării.
3. INTER (2) — JUVENTUS (1} K 2

Cel mal mult înclinăm spre un egal. Dar tot
așa s-ar putea înclina victoria de o parte sau alta a 
«stor două formații
4. florentina (12) — bologna (S) t 

După trei etape fără victorie acasă, Fiorentina
poate câștiga. Suntem Insă șl pentru un egal.
5. NAPOLI (10) — MILAN (11) »

Milanezii sunt debusolați rău ~
PERUGIA (15) — PARMA (3) I fl

tori naturali ca situația să 
se schimbe, printr-o „re-. 
glare" corespunzătoare a 
numărului viitorilor elevi 
ai școlii. Ceea ce se va-n- 
tâmpla nu peste mult timp, 
apreciază dl director Au
rel Vlaicu, după cum re
iese din datele unei ma- 
chete-studiu realizată pen
tru următorii opt ani pțe 
baza recensământului copii
lor născuți după 1990. Con
form acestora, populația 
școlară va fi în continuă 
scădere: dacă în prezent 
există 28 de clase în ci
clul primar. în anul 2000 
numărul acestora vă scă
dea la 19. iar pentru anul 
2004 se . estimează doar 13 
clase I—IV (date valabile 
pentru circumscripția șco
lară arondată). O aseme
nea situație se va reper
cuta însă șr asupra cadre
lor didactice, ă căror ac-

z I1R PBtfN MTUWi 
i Îi NIMIC Pi
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ElevU lui Nevio Scala au Intrat într-o bun* 

form* sportivă. Pentru a evita retrogradarea tre
buie să adune puncte.
8. ROMA (6) — VERONA (17) 1

Oaspeții nu pot emite pretenții, in timp ce
romanii vor să prindă un loc In Cupa UEFA.

9. VICENZA (8) — UDINESE (13) I X
Vicenza a arătat că are posibilități de a ob

ține performanța în Gupa Italiei. Oaspeții sunt 
puternici și pot scoate o remiză.
10. CII1EVO (9) — BARI (6) x

Nî se pare că cel mal indicat ar fi un rezul
tat de egalitate.
11. LECCE (2) — GENOA (5) 1 x

Dacă gazdele trag. la promovare trebuie să câș
tige. Numai că nu se prea îndeamnă, știind că 
lotul lor e „subțire” pentru prima serie.
12. VENEZIA (12) — FOGGIA (10) f X

înclinăm spre victoria gazdelor, deși Foggia are
o comportare bună în deplasare.
13. SALERNITANA (13) — TORINO (4) X 

Gazdele n-au cunoscut înfrângerea pe propriul
teren. Cu Torino va fi foarte greu, a „cules” până < 
acum 19 puncte din deplasare—

narea din școală, conform 
Regulamentului școlar". De
sigur, toate acestea nu re
prezintă o dominantă a 
activității școlii (apreciată 
pentru rezultatele bune ob
ținute de elevi la admite
rea în licee și la olimpia
dele școlare), dar proble
me ca cele menționate nu 
sunt, după cum s-a văzut, 
inexistente.

Pe âe altă parte, la a- 
cestea se adaugă în pre
zent și O deficiență de al
tă natură, acutizată în ul
timul timp: instalațiile de 
termoficare (precum și ce
le sanitare), fiind supuse 
de-a lungul anilor unei 
permanente coroziuni (da
torită inundațiilor ce se 
produc în subsolul clădi
rii), se impun reparații se
rioase îa acest nivel: alt
fel degradarea va conti
nua. compromițând inclu
siv aprovizionarea cu căl
dură a școlii. In urma de
mersurilor făcute, condu
cerea școlii speră ca în cu
rând aceste deficiențe să 
fie remediate, suma pre
văzută de la bugetul 
cal pentru asemenea 
crări fiind de 150 de 
1 ioane de lei. Aceasta, 
pă ce to< în cursul acestui 
ari s-a finalizat realizarea 
acoperișului din tablă la 
clădirile școlii, a atelieru- * 
lui si a sălii de sport (lu
crare evaluată la 170 de 
milioane de lei. alocați de 
Primăria locală).

nepotul

lo- 
lu- 

mi- 
du-

GEORGKTA BIRLA

nându-i că, deocamdată 
’ n-are mai mulți. „Nu-i 
\ nimic, bunico, de res- 
i tul te aștept" 
î Altă dată, cum se o- 
) bligase la mâi mult și 
ț cum nepoțelul continua 
i să aducă numai note de 
’ zece, bunica a ajuns la 
ț o datorie care se ridica 
\ la câteva, zeci de mii. , 
. „N-am acum. dar la 
' pensia .viitoare , cu si- 
\ guranță mă. pol achita". 
t „Nu bunteuțo, iți mul- 
' {urnesc, nu trebuie să 
1 mi-i dai. Poate altă da- • 
1 tă, când vei avea mai i 
/ mult". i
' Bunica a adundi mai! 
< departe datorii. Pentru I 

că Andrei era tot mai
i harnic și fără stimulen- l 
' te, iar bunicii nu-l a- ’ 
ț iungeau

ca să-și
! talltate
1 Dincolo 

înțelegere, insă, bine și 
frumos este că au ră
mas nealtcrate alte sen
timente : respectul co
pilului pentru părinți, 
bunici și dascăli, dar 
și imensa iubire și re
cunoștință a dnei Ma
ria, cea care a dat via- 

i ță tatălui lui Andrei» 
| pentru nepoțel. tSS l

I 
nicicând banii 1 
onoreze în to- 

promisiunea. 
de nevinovata '

(AFLAM DE EA FOUHB jț)

MUSTEAȚA DA 
SOCOTBALĂ

Lucrători ai biroului de 
ordine publică din cadrul 
lMițiel municipiului Deva 
ii cercetează In stare de •» 
reținere pe Neculai Mus- 
teață. La 39 de ani, omul 
nu avea- nici o ocupație 
stabilă, așa că s-a apucat 
de furat într-o noapte a 
spart localul SC Nedelcu 
& Comp. SNC Deva, de 
unde a furat articole de 
mobilier In valoare dc 
2 000 000 de lei.

A FURAT 
LUMINA !

Dc loc. Vasîle loan Dud 
est* din Brad, dar a a- 
îuos să-l cercpteze lucră
torii Rostului, de Poliție, 
Vața de < Jos, Șl acest lu
cru. întrucât a furat nu mai

puțin de 13 becuri eu in- 
andescența de import. In 

valoare de aproape 3 000 OM 
de lei. Păgubit a fost Rora- 
telecom-ul din comună, 
unde se apucase de lucru 
Vasile.

NOAPTEA LA 
GRĂDINIȚĂ

Cât o fi umblat la gră
diniță Gheorghe Guran, nu
mai el știe. Cert este că, 
recent. într-o noapte, l-a 
apucat dorul de grădini
ță și. din Ciuruleasa. jud. 
Alba — a venit tocmai la 
Crișcior. La plecare a luat 
cu el diferite bunuri ale 
copiilor, în valoare de 
100 000 lei Acum răspunde 
la întrebările polițiștilc? 
din localitate

Rubrică realizată cu 
sprijinul I.P.J. Hunedoara
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E.M. Certej și liniștea tensionata 
de dinaintea taifunului schimbării
REP.: Die director, care 

credeți că va fi formula 
schimbării în cazul Exploa
tării Coranda Certej?

N.M.: Este o întrebare 
pe care ne-o punem și noi 
și la care încă nu avem 
răspuns. Se așteaptă to
tuși schimbarea care să 
renască’ exploatarea și nu 
cea care să dărâme acti
vitatea de extracție în zo
nă.

REP.: în schimbarea rc- 
născătoare ar trebui cu
prinse ți măsuri ce vizea
ză reducerea de personal? 
Presupune restructurarea 
viabilă astfel de măsuri?

N.M.: Sigur că nodul 
gordian al oricărei restruc
turări în minerit, dar nu 
numai, ft reprezintă aspec
tul legat de disponibiliză
rile de personal. In cazul 
EM Gertej această proble
mă este legată de contex
tul în care purtăm discu
ția. Dacă se consideră, de 
exemplu, că prin triplarea 
producției de minereu, cu 
același personal, ne-am gă
si la limita rentabilității 
este evident că n-ar avea 
obiect problema disponi
bilizării de personal.

REP.: Ce ar presupune 
această triplare a produc
ției, despre care pomeniți 
și care credeți că ar fi pâr
ghiile ca ea să treacă din 
utopie în realitate?

N.M.: In ultimă instanță 
ar însemna bani. După pă
rerea mea una din mari
le greșeli făcute după 1989 
este aceea că nu s-a fă
cut retehnologizare în mi
nerit, majoritatea banilor 
alocați fiind consumați în 
cheltuieli cu munca vie. 
Dacă în *89, când starea u- 
tilajelor era încă bună, 
Certejul primea 20 de mi
liarde lei bani de investi

ții, suma acestor fonduri 
nu a depășit 7 miliarde de 
lei în toți acești șapte ani 
scurși de atunci. Dotările 
în carieră destinate forării 
și încărcării minereului, 
precum și transportului a- 
cestuia sunt mai vechi de 
20 de ani, în condițiile în 
care datorită solicitărilor 
extreme durata lor obiș
nuită de viață însumează

DIALOG CU DL ING. NICOLAE MOGOȘ, DIRECTOR
10 ani. Deci, chiar dacă 
știu că am o poziție con
tra curentului, aș spune că 
o majorare a fondurilor 
pentru investiții, de la bu
getul de stat, ar putea, a- 
colo unde se justifică a- 
cest lucru printr-un zăcă
mânt suficient de bogat 
cum e cel de la Certej, 
deci, ar putea duce la ren
tabilizarea activității.

REP.: După cum ați su
gerat, curentul curge’ în 
sensul diminuării subven
țiilor. în aceste condiții 
considerați alternativa in
vestitorilor străini ca fiind 
benefică pentru mineritul 
autohton?

N.M.: Cred că investito
rii străini nu sunt o al
ternativă ci sunt unica al
ternativă.

REP.: Aveți semnale că 
există dorința de a investi 
a unor parteneri străini?

N.M.; In ultimii ani s-au 
perindat pe la Certej pes
te 30 de delegații ale unor 
posibili investitori occiden
tali. Din păcate, totul s-a 
redus, până acum, la faza 
primelor constatări. E drept 
că nici mediul legislativ 
nu a permis abordarea cu 
ușurință a investițiilor de 
acest gen. Și acum încă 
mai așteptăm Legea Mine
lor care să clarifice con

dițiile de concesionare a 
resurselor subsolului, sau 
să stipuleze alte forme ca
re să facă atrăgătoare ex
ploatarea lor pentru inves
titorii străini. Venirea a- 
cestora ar fi egală cu o 
tehnologizare de actualita
te, cu păstrarea, pe fondul 
creșterii producției, a unei 
importante părți a forței 
de muncă, toate cu efecte 

benefice pentru economie 
în ansamblu.

REP.: Care ar fi cea mai 
nefavorabilă variantă a 
schimbării la EM Certej?

N.M.: Aș vrea să spun 
că față de alte exploatări 
miniere Certejul este oa
recum favorizat, resursele 
permit îndeplinirea pro
gramului, iar zăcământul 
este promițător. Poate ne-ar 
avantaja și o punere în 
concurență a beneficiarilor 
noștri, lucru ce ne-ar per
mite evitarea blocajului fi
nanciar, prin eliminarea 

rău-platnicilor din circui
tul comercial. Totuși, da
că m-ați întrebat de alter
nativa cea . mai defavori- 
zantă care ar exista, a- 
ceasta ar fi de actualita
te în cazul în care se va 
aprecia că este mal renta
bil importul de metale în 
locul extragerii lor în ța
ră. în prezent, întregul ne
cesar al economiei româ
nești este asigurat din ex
ploatările autohtone, e 
drept la cheltuieli mai mari 
decât s-ar face cu impor
tul, dar de unde oare va
lută?. Deci, varianta cea 
mai dramatică ar fj redu
cerea drastică a persona
lului pe fondul neînlocui- 
rii lui cu nimic altceva. Mă 
refer la tehnologii automa
tizate și de înaltă eficien
ță. Sună macabru, dar a- 
ceasta ar constitui sfârșitul 
mineritului în această zo
nă, iar responsabilitățile u- 
nui asemenea fapt sunt co
vârșitoare.

A. SALAGEAN

întocmirea bilanțurilor 
contabile și încheierea 
exercițiului financiar 

pe 1996
Intr-o bună tradiție, ve

nind în sprijinul agenților 
economici din județul nos
tru, Camera de Comerț șî 
Industrie a județului Hu
nedoara a organizat. îm
preună cu Direcția Gene
rală a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de 
Stat, o întâlnire având 
drept scop clarificarea u- 
nor probleme specifice le
gate de întocmirea bilan
țului și încheierea exerci
țiului financiar pe anul 
1996. Cu acest prilej, dl 
Gheorghe Griin, director 
general al G.C.I., a prezen
tat acțiunile ce au fost și 
vor fi organizate în viitor 
în scopul de a-1 ajuta e- 
fectiv pe membrii CCI în 
activitatea lor practică și 
în demersurile întreprin
se pentru a izbândi în pe
rioada dură pe care o au 
de străbătut în condițiile 
tranziției.

Chestiunile de detaliu a- 
le întâlnirii au fost sus
ținute de către dl ec. Emil 
Luugu, șeful serviciului bi
lanțuri al DGFPCFS. în 
context, în conformitate cu 
prevederile Legii contabi
lității și ale actelor nor
mative emise de către Mi
nisterul Finanțelor, aflate 
în vigoare, s-au abordat 
aspectele cu caracter de 
noutate de care trebuie 
să se țină seama la întoc
mirea bilanțurilor și la în
chiderea exercițiului finan
ciar pentru anul 1996.

După ce a făcut preciză

rile necesare în legătură «a 
agenții economici care tre
buia să depună bilanțul sau 
declarații, după caz, date
le de depunere a acestuia la 
DGFPCFS și persoanele 
calificate, în drept să în
tocmească și să semneze 
bilanțul contabil, dl Lun- 
gu a subliniat condițiile ce 
se cer a fi indeplinite în 
acest sens. între altele, a 
fost relevată necesitatea ca 
la baza tuturor înregistră
rilor să stea numai docu
mente primare justificative 
corect întocmite, iar re
gistrele jurnal de inventa* 
și jurnal cartea mare aă 
conțină, de asemenea, da
te reale. în context, a fost 
detaliată metodologia de 
calculare a gradului de 
utilizare a mijloacelor fi» I 
Xe de bază, s-a insistat a» 
supra modului de reparti. 
zare a profitului șl a altor 
operațiuni specifice conta
bilității.

Important de arătat este 
faptul că au fost clarifi- 
cate o serie de chestiuni 
concrete, legate de tema 
aflată în discuție, având în 
veaere că se apropie ter
menele stabilite pentru de
punerea bilanțurilor con
tabile la DGFPCFS, con. 
venindu-se totodată ca a- 
supra problemelor rămase 
neclarificate să fie purta, 
te. ulterior, discuții lămu. . 
ritoare la serviciul de spe
cialitate al Direcției Gene
rale a Finanțelor Publice,

NICOLAE TlRCOB

lntr-un dialog ce a a- 
vut loc recent la Deva, cu 
participarea dl Dan Bunea, 
director general adjunct la 
firma Sita Finance (firmă 
membru fondator a1 Bursei 
de Valori București) și cu 
dna Florentina Ignat, con. 
silier juridic la SIF Mun
tenia și, respectiv, la Sita 
Finance, am abordat câte
va probleme esențiale și 
de larg interes privind o. 
ferta pentru efectuarea u- 
nei emisiuni de obligațiuni 
municipale. In acest sens 
a avut loc o discuție cu re
prezentanții Consiliului mu. 
nicipal Deva, urmând ca, 
după întâlnire, să fie de
finitivate modalitățile con
crete de realizare.

— Ce înseamnă acest lu
cru pentru municipiul De
va?

— Emiterea unor titluri 
de valori mobiliare, respec
tiv de obligațiuni pe ba
za cărora cel care le emi
te, respectiv Consiliul lo
cal, primește o sumă de ■ 
bani, pe care o utilizează 
in principal în scopul rea. 
Uzării unor investiții de 
interes local. In ceea ce îl 
privește pe cel care cum
pără titlurile, el va primi 
o dobândă corespunzătoa
re, conform clauzelor ce le 
vom stabili, decizia aparți

nând consiliului local, iar 
valorile se vor rambursa 
la valoarea la care au fost 
emise.

Scopul acestora este de 
a oferi localității Deva po
sibilitatea de a efectua in
vestiții care pot fi exploa
tate și pot aduce astfel ve

Emisiunea de obligațiuni municipale

O modalitate atractiva pentru 
realizarea unor importante 
obiective sociale la Deva

nituri la bugetul local, pe 
de o parte, iar pe de alta, 
de a efectua unele lucrări 
sau obiective cu caracter 
social.

— Vă rugăm să enume- 
rați câteva dintre proiec
tele ce vizează asemenea 
intenții.

— Am putea să amin
tim, între alteie, asigura
rea unor locuințe cu ca. 
racter social, grădinițe, lu
crări de modernizare a re

țelelor de termoficare șl 
alimentare cu apă a orașu
lui, având în vedere expe
riența ce am dobândit-o 
în celelalte localități din 
țară, unde am demarat de
ja asemenea acțiuni. Ideea 
este de a realiza, în ace
lași timp, investiții care 

pot fi exploatate, în con
diții comerciale, cum ar fi, 
spre exemplu, locuințe pen. 
tru vânzare sau pentru în
chiriat, spații necesare bi
rourilor, sediilor adminis. 
trative etc.

— în ce constă emisiu
nea de obligațiuni?

— O primă etapă ar fi 
efectuarea unui studiu 
pentru a descoperi cele 
mai bune investiții, astfel 
încât să putem da cea mai 

eficientă utilizare surselor 
pe care le atragem, să ram
bursăm obligațiile și să plă. 
tim dobânda aferentă, tot
odată să realizăm elemen
tele cu caracter social ca
re sunt absolut necesare.

— Pe ce considerente a 
fost ales și municipiul De

va pentru emisiunea de o- 
bligațiuni?

— Noi am început o cam. 
panie și am semnat deja 
angajamente cu mai mult 
de 10 localități din țară, 
aflându ne în diferite sta
dii cu lucrările. De altfel, 
menționăm că noi am rea
lizat primele emisiuni de 
obligațiuni ale unei socie
tăți comerciale, atât cu ca
racter public, cum a fost 
cea de la Călărași, și cu 

caracter privat, ca la Tîr- 
govișie, vrând să fim pri
mit și la Deva.

— Există și o concuren
ță în acest sens?

— Teoretic acest lucru 
îl pot face acum circa 50 
la sută dintre societățile de 
valori mobiliare — mai 

mult de 100 la număr — 
autorizate de CNVM, ele 
dispunând de capitalul mi
nim necesar. Dar din ex
periența acumulată, practic 
acest lucru nu-l pot face 
decât 3—5 societăți, care ar 
putea avea potențialul fi. 
nanciar, profesional și re
lațional. Pentru demararea 
acțiunilor avem specialiști 
ai firmei, dar atragem și 
instituții din teritoriu, care 
au, la rândul lor, specialiști 

pentru obiectivele propu- 
se. Un exemplu concret U 
reprezintă IPH Deva, unde 
sunt specialiști de marcă, 
ce pot fi atrași in activita- 
tea noastră.

Cu referire la acțiunea 
ce intenționează să fie de
rulată la Deva, interlocu
torii au precizat că, pdnd 
în prezent, firma Sita FL 
nance — trebuie relevat cd 
aceasta, pe lângă calitatea 
de membru fondator al 
B.V.B. este și membră fn 
comitetul director al pie
ței Rasdaq, principal ac
ționar reprezentând SIF 
Muntenia (fost FPP), care 
deține 54,5 la sută din ac. 
țiuni, corespunzător unul 
capital de peste 780 mi
lioane lei. Director general 
al acestei firme este dl 
Virgil Anastasiu, vicepre
ședinte al BVB și, în ace
lași timp, președinte al co
misiei de înscriere la cota 
bursei. Intr-o scurtă pe
rioadă de timp, Sita Fi
nance va avea și colabora* 
tori proprii în teritoriu, fa
cilitând astfel dezvoltarea 
pieței de capital, urmând 
ca rezultatul demersurilor, 
făcute să fie adus la cu
noștința celor interesați.

Au consemnat 
NICOLAE TlRCOB, 
CORNEL POENAB
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SATUL — AZI SATUL — AZI SATUL - AZI
La Primăria comunei 

Romos am discutat cu 
dnii ing. Mircea Pătrân. 
jan, primar fi cu Adrian 
Purcariu Ioan, vice pri
mar, despre problemele 
esențiale fi prioritățile a- 
flote pe agenda de lucru. 
Intre preocupările aflate 
în actualitate, locul cen. 
trai îl ocupă urgentarea 
aplicării Legii 18/1991. 
Dacă în Romos și Piș- 
chinți mai sunt de solu
ționat doar neînțelegeri 
de ordin familial, precum 
și de ridicat de către cei 
în drept a peste 200 de 
titluri de proprietate, ac. 
țiunea respectivă se gă
sește intr-o fază avansa, 
tă în satul Romoșel, e- 
xistă multe neclarități, în 
schimb, în cazul satului 
Vaidei, unde in lipsa hăr. 
ților nu se poate trece 
efectiv la măsurători șl 
la reconstituirea dreptu
lui de proprietate decât 
cu ajutorul nemijlocit al 
OCOT, acțiune care se 
intenționează să fie ter
minată în prima parte a 
acestui an. De- asemenea, 
in preocuparea primăriei 
se află și asigurarea, din 

< rezerva existentă, potri. 
vit Legii 18/1991, a drep- 

‘ tulul de proprietate asu- 
pra a câte 0,5 ha teren

pentru cei ce se încă, 
drează în prevederi.

In altă ordine de idei, 
interlocutorii au adus în 
discuție și alte probleme 
de larg interes pentru 
comunitate asupra solu. 
ționării cărora sunt con
centrate eforturile auto
rităților locale. Capul de 
afiș îl dețin acum lucră, 
rile pentru reabilitarea

drumului de ramificație 
spre Vaidei, unde este 
realizată pardoseala pe 
aproape 2 km și s-au pus 
bordurile pe mai mult 
de 2 km. Cu aportul R.A. 
Drumuri Județene și al u- 
nor fonduri de investiții 
ce depășesc 400 milioane 
lei (care în noile condiții 
de scumpire a materiale, 
lor și manoperei se aș
teaptă să fie suplimenta
te), există speranța că 
lucrările de asfaltare în. 
cepute în anul trecut vor 
fi terminate în 1997, ur

Priorități 
în comuna Romos

Fondul pentru 
creditarea 

agriculturii
în pachetul de aproape 80 de legi și acte norma

tive ale Guvernului Ciorbea, propuse să fie adoptate 
de urgentă, se găsește și proiectul Legii privind consti
tuirea și utilizarea fondului pentru creditarea lucrărilor 
agricole în primăvara anului 1997. Ge prevede, în esen
ță, acest proiect de lege ?

Resursele de creditare vor fi asigurate din bugetul 
Ministerului Agriculturii și Alimentației pe acest an, 
însumând 550 miliarde lei. Culturile pentru care se a- 

•«rdă credite sunt: grâu, orz, porumb, sfeclă de zahăr, 
□area soarelui, soia, cartofi și plantații viti-pomicole.

Beneficiarii culturilor trebuie să ramburseze îm
prumuturile după 150 de zile pentru grâu și orz și 240 
zile pentru celelalte culturi, de la data acordării cre
ditelor.

La rambursarea creditului, conform tuturor obliga
țiilor contractuale, producătorul agricol împrumutat va 
primi o bonificație, de 20 la sută din suma creditului 
de care a beneficiat, care se deduce din obligațiile de 
plată. în caz de nerespectare a obligațiilor contractua
le, bonificația nu se acordă.

Băncile comerciale acordă creditul potrivit norme
lor proprii ale acestora, ele asumându-și riscurile de 
credit. (N.T.)

mând ca în 1998 să se 
facă, așa cum este pre
văzut, continuarea lucră, 
rilor și spre satul Piș- 
chinți, pe o lungime de 
încă 3 km (constând în 
balastare). La același ca
pitol, de reabilitare, se 
găsește și drumul în in
teriorul satului Romoșel 
pe o lungime de circa 1 
km. In intenții și în pro

gram sunt stabilite îm
bunătățiri și pentru dru
murile laterale din comu
nă, aceste lucrări constând 
în balastare, acțiune sta. 
bilită inclusiv pentru ac
cesul spre locuințele ți
ganilor din Romoșel.

De la începerea manda
tului actualului consiliu 
local, am mai notat că 
s.a făcut împrejmuirea 
bisericii minorității să
sești din Romos, s-a mo
dernizat iluminatul pu
blic pe strada principală 
din Romos (acțiune ce va

continua și în satele com. 1 
ponente), iar pentru în- i 
frumusețare, în incinta i 
primăriei și centrul civic » 
al comunei, s-a amenajat | 
un părculeț în care s-au i 
plantat arbuști ornamen- J 
tali, proveniți de la Sta- ) 
țiunea de cercetări silvi. i 
ce din Simeria. !

O serie de lucrări au 1 
fost efectuate și vor con- i 
tinua pentru repararea i 
căminelor culturale sau ’ 
școlilor din Pișchinți, Vai- 1 
del și Romos. In ceea ce i 
privește asistența medl. 1 
cală, s-a convenit ca pen- 1 
tru locuitorii satului Vai- ( 
dei să se facă, trei depla- i 
sări pe săptămână, după J 
program, de la dispensa- 1 
rul comunal, la punctul i 
sanitar, unde se fac con. 
sultații și tratamente.

Un important volum 
de muncă, de fonduri fi
nanciare și de timp ocu
pă și lucrările pentru in. , 
troducerea gazului metan. 
Lucrările au început din 
toamna trecută, realizân- 
du-se la Romos pe o lun

gime de circa 800 m" (stra
dal), iar în interiorul lo. 
căințelor acestora s-au e- 
fectuat în proporție de 
50 la sută.

NICOLAE TÎRCOB

Crescătorul de animale I. Chimu din satul Peș- 
teana mai duce și lapte Ia punctul de colectare din 
localitate. Foto : ANTON SOCACI

Pași mici spre 
rezolvarea marilor 

probleme
Discuția avută cu dna Natalia Spinean, secretar Ia 

Gonsiliul local Hărău, a vizat investițiile făcute în ul
timul timp în comună, față în față cu necesitățile care 
există aici. Astfel am aflat că în cursul anului trecut 
s-a reușit reabilitarea unei lungimi de un kilometru 
din drumul ce străbate comuna, lucrare care a trebuii 
să aștepte ani de zile până ce actualul primar a fost 
ales. A fost începută repararea capitală a clădirii pri
măriei din Hărău, precum și reabilitarea căminelor cul
turale din Ghimindia, Bîrsău și Banpotoc. De asemenea.

ÎN COMUNA HĂRĂU

primăria a cumpărat materiale de construcții destinate 
reparării clădirii dispensarului din localitate. Pentru 
iluminatul comunei, au fost cumpărate lămpi de mare 
putere care vor sparge întunericul nopții în toate sa
tele aparținătoare. în toate aceste investiții o parte din 
fonduri • au fost ale primăriei.

în ceea ce privește, veniturile, acestea au fost obți
nute din vinderea unor active aparținând fostelor CAP- 
url. Pentru acest an se are în vedere decolmatarea Văii 
Gertejului, utilajele începând lucrarea de îndată ce vre
mea va permite. Pe teritoriul comunei Hărău, la Chi- 
mindia și Banpotoc, există izvoare de apă minerală cu 
bune proprietăți gustative —' la Ghimindia și curative 
— la Banpotoc.

Am întrebat-o pe dna Spinean dacă aceste bogății 
naturale nu pot fi puse „la treabă" cu scopul atragerii 
unor venituri suplimentare la bugetul local. „Aceste iz
voare naturale se pretează prelucrării industriale, de
bitele ridicându-se la cca. 1000 litri pe zi. Problema 
este că amenajarea lor reclamă investiții importante 
ținând seama că la Ghimindia, de exemplu, sursa de 
electricitate se află la distanță foarte mare" — preci
zează dna Spinean. (A.S.)

Animale tot se vor 
mai erește

în ciuda faptului că actualul executiv a tăiat sub
vențiile și unele prime ce se acordau (pentru viței, creș
terea a cel puțin 3 vaci într-o gospodărie, lapte și car
ne), la sate tot se vor mai crește animale, chiar dacă 
nu așa de multe ca până acum, ci doar poate pentru 
subzistența gospodarilor. Efectul real al liberalizării 
prețurilor se va vedea în toamnă, când se numără bo
bocii.

Deocamdată, în cazul gospodăriilor din comuna Be-, 
riu mai există peste 5000 ovine, 1500 bovine, 1650 por
cine, 380 cai Și mai mult de 19000 păsări. Evoluția efec
tivelor în acest an ne va arăta dacă a fost o măsură 
bună sau nu, cea cu primele și subvențiile ce se prac
tică în toate țările unde se încurajează agricultura. (N.T.)

♦—*——*—*—*—

In prima zi a lunii mar
tie u.c., am luat pulsul târ
gului de la Mintia, unde 
vine liund multă din îm
prejurimi și de mai depar
te, din zona Munților A- 
puseni, Hunedoarei, Oraș- 
tiei, Dobrei, lliei ș.a. Corn, 
parativ cu alte ocazii m-a 
surprins prezența masiva 
a ofertanților și cumpără
torilor, in ciuda faptului 
că a devenit tot mai vizi
bilă scăderea puterii de 
cumpărare a populației. 
Cum era de așteptat, după 
tradiție, la acest târg de 
primăvară dominantă a 
fosi oferta de animale, pon
derea deținând-o specia de 
porcine, din diverse rase 
și categorii de vârstă, in
clusiv a celor pentru sa
crificare. Timp de câteva 
ore am urmărit evoluția 
prețurilor și a tranzacțiilor, 
revelantă fiind, totuși, lip

sa evidentă a banilor la 
cumpărători.

lnlr-o parte a târgului 
am legat un dialog cu dr. 
Ilea, cunoștință mai veche, 
acum privatizat, cu acti
vitate comercială, dar șl 
(ca sa și respecte meseria) 
cu creșterea și îngrășarea 
porcilor. Vorbind despre 
condiția actuală a crescă
torului de animale, interlo
cutorul aprecia că aceasta 
nu este câtuși de puțin de 
invidiat, având în vedere 
creșterea vertiginoasă a 
prețului furajelor. Mia 
spus că intr-o vreme s-a 
apropiat cu efectivul de 
100 porci, intenționând să 
facă și o activitate de aba- 
torizare. Evoluția lucruri
lor nu este însă tocmai fa. 
vorabilă, numai chiria ce 
i se cere pentru spațiul în 
chiriat în vederea creșterii 
porcilor ajungând să repre

zinte undeva în jur de 250 
—300 lei pe kilogramul de 
carne, ceea ce i se pare a 
fi foarte mult. Ca urmare, 
va căuta poate o altă al. 
ternativă, fără să renunțe

La Mintia, 
într-o zi de târg

la zootehnia în sistem pri
vat. In privința prețurilor 
practicate, spunea că la 
6000—6500 lei/kg în viu la 
porcii pentru sacrificare 
(chiar dacă în magazine 
carnea este cu mult mai 
scumpă), carnea de porc 
nu-i asigură producătorului 
un profit liniștitor, mai a- 
les dacă ținem seama că. 

în special, datorită scum
pirii combustibililor pro
ducerea furajelor angajea
ză acum cheltuieli foarte 
mari. Vorbind despre pre. 
țuri, este de menționat că 

acestea oscilau de la 125 
la 175 mii de lei pentru 
un purcel de 8—10 săptă
mâni, la 350 mii lei pentru 
unul de 40—4'5 de kg, iar 
cei mari ajungeau la 600 
mii lei.

Târgul a fost cam sărac 
în animale mari. Cu toate 
acestea, prețul unei vaci 
cu lapte (ai ând vârsta de 

3—5 ani) s-a situat între 
2—3 milioane lei, cu posi
bilități de negociere. Dl
I.B.  din Stăncești — Ohaba 
spunea că nu i se pare ma
re acest preț, dacă se ia 
în considerare că, împreu. 's 
nă cu un alt consătean al 
său, a plătit 150 mii lei la 
tractorul cu remorcă ce i-a 
adus la târg. Vinzi sau nu, 
banii ta transport s-au plă
tit. Pentru o altă vacă, pro
venită din metisare cu rasa 
Holstein, vânzătorul cerea 
2 milioane lei. Proprieta
rul ei spunea că vaca pe 
care vrea s-o vândă se sa
tură cu un braț de fân și 
dă lapte suficient pentru 
hrana câtorva familii.

Doi potențiali cumpără, 
tori schimbau, între ei, im
presii spunând că atunci 
când vrei să vinzi o vacă, 
toți spun că dă 15—20 l 
lapte pe zi, că e gestantă 

sau că e bună de prăsilci, 
fiecare lăudându-și cât 
poate marfa. Deși nu prea 
mulți, la vânzare s-au gă
sit și cai, cotația lor fiind 
între 2 și 2,5 milioane lei. 
Căruțele noi, după echipa
re, costau între 500 și 950 
mii lei, iar prețul unul 
ham nou era cuprins intra 
250 și "350 mii lei.

Din multitudinea oferte
lor am mai notat: mătura 
de sorg — 6000 lei bucata, 
grap'a de fier cu colți re
glabili — 250 mii lei, scân
dura — 8000 lei/bucata.

Dacă nu toți cei ce au 
venit la târg au vândut sau 
au cumpărat, fiecare s-a 
înapoiat cu gândul că a mai 
trecut o zi și poate, data 
viitoare, își va realiza do. 
rința.

NICOLAE TÎRCOB
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TUR DE FORȚA ÎN ACCELERAREA 
PRIVATIZĂRII

Grupul parlamentar 
PDSR din Camera Deputa
ților a depus, luni, k Bi- 

I roul Permanent o moțiune
■ simplă pe probleme agrare.

Moțiunea a fost semnată 
de i 82 de deputați PDSR 
și va fi dezbătută în ședin
ța de joi a Camerei Depu- 

i taților. Prezentăm textul 
l^primci moțiuni la adresa 

iuvernului Ciorbea:
„In temeiul articolului 64 

.din Constituția României 
< și ai articolelor 142—147 
*<lin Regulamentul Camerei 
Deputaților,

i Deputății semnatari al 
prezentei moțiuni, luând 

l’act, cu prilejul activităților
■ desfășurate în circumscrip

țiile electorale, de situația
i dezastruoasă din agricultu

ra românească și de impli- 
i cațiile economice și socia. 
i le ale acesteia, constatăm
■ următoarele:

1, Lipsa de preocupare a 
Guvernului României în 
pregătirea campaniei agri
cole de primăvară din a-

I cest an, în luarea măsu- 
I sitor organizatorice nece- 
! sare'pentru efectuarea la 
; tlrtlp și în bune condiții a 
i lucrărilor agricole prin ra- 
! portarea acestora la condi- 
! țIUe meteorologice favora- 
; bin

2. Pregătirea campaniei 
agricpfe de primăvară s-a

1 derulat extrem de defec- 
i tuos. Executivul neasigu

rând condițiile financiara 
! necesare reparării parcului 
I de tractoare șl mașini a- 

gricole, aceasta realizân- 
: du-se 1 în proporție de nu. 
! mai 24 la sută; totodată, 

In med. nejustificat, meca- 
rfizatorîi, ău fost trimiși în

! concedii fără plată sau în 
■ șomaj tehnic;

3. îngrijorarea țăranilor

Ion Diaconescu, preșe.
■ dintele Camerei Deputat

ion consideră că motivul 
pentru care PDSR a depus 
o moțiune simplă Ia adre. 
sb Guvernului, criticând po
litica acestuia în agricul
turi, • fost „de a-și face 
declamă".

„Si noi. când eram în o- 
pcziție, ne gâHdeam ce să 
mai facem ca să șubrezim 
Guvernul prin lovituri sub 

I centură", a spus Diacones- 
Ou, precizând că această 

I moțiune simplă va fi d«z- 
I Mtută Joi.

„Le-am cerut să o depu- 
i nă marți, pentru ca dez-

DATORIA PUBLICĂ EXTERNA A ROMÂNIEI
Camera Deputaților a

Mfeptat, luni, Ordonanța 
i guvernamentală nr. 1/1997 
• pem eare se stabilește pla- 
{ tonul de îndatorare exter.
M a României în anul 

' IW7 la 3,2 miliarde dolari, 
i Prin Ordonanța emisă în ' 
I U ianuarie 1997, și apro

bată acum de deputați 
! prmtr-un proiect de lege, 
, se. autorizează Guvernul și

Banca Națională să con. 
tracteze și să garanteze, in 
anul 1997, împrumuturi 
financiare externe în sco
pul asigurării resurselor 
Valutare necesare investi
țiilor In cadrul procesului 

' de relansare economică, a- 
provizionării cu materii 
prime de bază de strictă 
importanță și creșterii re
zervei valutare a statului. 
Guvernul este obligat să 
informeze semestrial Parla
mentul asupra împrumu.

MOȚIUNEA „AGRICULTURA**
și a producătorilor agricoli 
care, deși au investit bani 
la înființarea culturilor de 
cereale păioase din toam
na anului trecut, astăzi se 
găsesa în situația de a nu-și 
mai putea continua lucră, 
rile agricole datorită es
caladării excesive a prețu
rilor pe piața serviciilor a- 
gricole;

4. Incompetența actua
lilor guvernanți, demonstra, 
tă de totala lipsă de preo
cupare pentru finanțarea 
activității producătorilor a- 
gricoli, pentru care au fost 
alocate 550 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă cel mult 
25 la sută din necesar, fă
ră a se stabili în mod clar 
metodologia de utilizare a 
acestora;

5. Guvernul nu a înain
tat Parlamentului nici un 
proiect de lege din cele 
promise în domeniul agri, 
culturii, mai mult, a adop
tat o politică de .blocare 
sau de aplicare parțială a 
unor legi, ordonanțe sau 
hotărâri de Guvern adop
tate In acest domeniu, în. 
greunând prin aceasta pre
gătirea, începerea și des
fășurarea lucrărilor agri
cole;

6. Lipsa unei politici 
concrete a Guvernului în 
domeniul agriculturii, în 
condițiile deprecierii țări 
precedent a monedei națio
nale, recrudescenței pro
cesului de creștere a do
bânzilor bancare, a crește
rii exagerate a prețurilor 
la ingrășămlntele chimice, 
semințe, motorină, gene
rează tn acest an cheltu
ieli de producție de peste 
2,5 milioane lei/lia la po
rumb și 2 milioane lei/lia 

ION DIACONESCU CONTRAATACĂ
baterea moțiunii să aibă 
loc luni, în prezența mea, 
dar ei au insistat să o de
pună astăzi, astfel încât, 
respectând termenul de șa
se zile, discutarea moțiunii 
va avea loc joi", a decla
rat președintele Camerei 
Deputaților, adăugând câ 
speră ca ia votul final mo
țiunea să Cadă.

Cât privește textul mo
țiunii promovate de PDSR, 
în care este atacată In 
nouă puncte politica Gu
vernului In domeniul agri
culturii, Diaconescu a men

torilor contractate, a con
dițiilor de contractare, ga
ranțiilor acordate și mo. 
dulul de folosire a împru
muturilor. Directorul ge
neral In Ministerul Finan
țelor, Mihai Ionescu. a a- 
firmat, în plen. în susțl. 
nerea proiectului de lege, 
că plafonul de îndatorate 
externă pe 1997 ar fi de 
patru ori suma rezervei 
valutare a statului, la 31 
decembrie 1996. Pe de al
tă parte. în expunerea do 
motive semnată de pre
mierul Ciorbea se arată că 
până la 31 decembrie 1996 
s-au contractat împrumu
turi șl s-au acordat garan
ții la împrumuturi exter
ne tn sumă de 10,9 mi
liarde dolari, iar până la 
finele anului 1997 s-ar pu
tea atinge un volum al da
toriei publice externe de 
18,2 miliarde dolari. A.

MEDIAFAX 

la floarea soarelui, cu in
fluențe directe în majora
rea prețului la produsele 
agroalimentare;

7. Blocarea aplicării Or
donanței Guvernului nr. 
13/1995, în lipsa adoptării 
altor reglementări, a pro
vocat distrugerea complexe
lor zootehnice de creștere 
a păsărilor și a porcilor, 
a condus practic la un pro
ces rapid de Înfometare a 
animalelor și a generat pe
ricolul de a se pierde fon
dul genetic cu consecințe 
deosebit de grave, pe ter
men lung, pentru zooteh
nia românească;

8. Deteriorarea politicii 
de protecție a producători
lor agricoli, prin reducerea 
substanțială a taxelor va
male la importurile de pro
duse agroalimentare, va 
conduce la prăbușirea pro
ducției autohtone șl trans
formarea României într-o 
piață de desfacere pentru 
produsele agricole din alte 
țări;

9. Cheltuiala pentru co
șul zilnic al unei familii 
reprezintă circa 76 la sută 
din bugetul acesteia, de
terminând scăderea drama
tică a puterii de cumpăra
re a cetățenilor, înșelați de 
promisiunile cuprinse în 
Contractul cu România șl 
în Declarația de la Rugi- 
noasa.

îndreptarea grabnică a 
erorilor de guvernare men
ționate la punctele 1—9 din 
această moțiune presupu
ne :

a) asigurarea resurselor 
financiare, în vederea e- 
fectuării lucrărilor agrico
le de primăvară, arat, pre
gătit teren, semănat și a 

ționat că reducerea sub
vențiilor destinate acestui 
sector' era absolut necesa
ră.

Subvențiile pentru agri
cultori au fost diminuate, 
căci ele se făceau pe sea
ma bugetului de stat, ceea 
ce reprezenta „o construc
ție pe nisip", deoarece sub. 
mina economia crescând 
deficitul bugetar, a expli
cat președintele Camerei 
Deputaților.

Discuțiile cu focurile fi
nanciare internaționale au 
evidențiat că promovarea 

ceastă valoare maximă de 
îndatorare externă a fost 
calculată pe baza metodo
logiei Băncii Mondiale, ca
re prevede că ponderea da
toriei publice externe nu 
trebuie să depășească M 
ia sută din Produsul In
tern Brut. Deși ar fi fost 
permis ca în 1997 să fie 
contractate împrumuturi in 
valoare de 7,3 miliarde do. 
lari, Executivul a stabilit 
plafonul maxim de îndato
rare externă la 3,2 miliar, 
de dolari, tocmai din cau
za nivelului redus al re. 
zervel valutare a statului 
(aproximativ 800 milioane 
dolari) și datorită situației 
deficitare a balanței co
merciale.

Proiectul de lege pentru 
aprobarea ordonanței gu
vernamentale nr. 1/1997 ur
mează să fie transmis Se
natului spre adoptare. 

reparării tractoarelor, ma
șinilor agricole și a com
binelor de recoltat cerea
le păioase, existând pre
viziuni extrem de favora
bile pentru recolta de grâu 
pregătită corespunzător în 
toamna anului precedent,

b) identificarea și alo
carea resurselor financiare 
destinate întreținerii, re
coltării și achiziționării ce
realelor păioase de către 
agenții economici cu ca
pital privat sau de stat.

c) valorificarea potenția
lului agriculturii românești 
din perspectiva dezvoltării 
consolidării acesteia, a mo
dernizării șl protejării pro
ducției agricole vegetale și 
animale și a industriei a- 
limentare autohtone, care 
să conducă la siguranța 
alimentației populației.

Având în vedere situația 
îngrijorătoare din agricul
tură, lipsa de preocupare 
a Guvernului pentru adop
tarea unor măsuri eficien
te-necesare ameliorării stă
rilor de lucru semnalate, 
considerăm că este de da
toria Camerei ca prin vo
tul său să exprime pozi
ția sa în această proble
mă vitală pentru națiunea 
română.

De aceea, noi, deputății 
semnatari ai acestei moți
uni, ne adresăm celorlalți 
colegi ca, în urma dezba
terilor și a pozițiilor ex
primate de către fiecare 
grup parlamentar, Camera 
Deputaților să adopte pre
zenta moțiune".
' Moțiunea simplă nu are 
efecte In ceea ce privește 
stabilitatea Guvernului, ci 
exprifnă doar atitudinea 
Camerei Deputaților într-o 
problemă de interes ma
jor.

reforme! nu poate avea 
loc fără reducerea pierde, 
rilor, iar combinatele pen
tru creșterea porcilor aveau 
„pierderi uriașe".

„în aceste condiții nu 
poți avea o economie să
nătoasă", a spus Diacones
cu adăugând că, odată cu 
reducerea subvențiilor, va 
fi urgentată privatizarea 
prin capitalizare.

Ion Diaconescu lipsește 
din țari In perioada 4—7 
martie, fiind invitat in ca 
litate de președinte al 
PNȚCD la întrunirea 
UECD ce se desfășoară la 
Bruxelles.

A FOST DESCOPERIT UN 
„AL DOILEA NAS“ AL OMULUI

A fost descoperit un nou 
organ, numit „nasul se
xual", capabil să recepțio
neze feromonii umani șl 
să determine în consecință 
reacții emoționale, infor. 
mează International Prese 
Service.

Biologul Robert Joseph
son de la Universitatea To
ronto — Canada și colegii 
săi David Moran și Bruco 
Jatek de la Universitatea 
Colorado din Denver — 
SUA au descoperit acest 
organ în apropierea nasu
lui, într-o cavitate situată 
chiar înaintea mucoasei 
olfactive.

"Celulele acestui oigan, 
numit „nasul sexual", e- 
mit semnale electrice pe 
care le transmit la creier. 
Acesta primește astfel in
formații provenite din fe
romonii umani, mirosuri 
specializate emanate de toa.

Președintele Emil Con- 
stantinescu a declarat, luni, 
că România va acorda o 
serie de facilități investi
torilor strategici în proce
sul de privatizare, asigu
rând însă un „teren de 
joc" egal pentru toți par- 
ticipanții, români sau 
străini.

Președintele Constantl- 
nescu a participat, la World 
Trade Center, la deschide
rea mesei rotunde organi
zate de grupul „The Eco
nomist", cu participarea 
Guvernului României.

Emil Constantinescu a a- 
rătat însă că România tre
buie să reglementeze regi- 
foul investițiilor străine, 
astfel încât să fie permi
să repatrierea rapidă a ca
pitalului, dobânzilor și 
dividendelor.

Odată cu crearea institu
țiilor specifice proprii e- 
conomiei de piață este ne
cesar să fie impuse reguli 
specifice acestui sistem, 
cum ar fi cele ce normează 
falimentul, piața valorilor

UNGARIA — ROMANIA — 
ACHIZIȚII MILITARE

Prin achizițiile de arma
ment modem pe care le 
preconizează, România nu 
face decât să-și protejeze 
interesele naționale, afir. 
mă cotidianul ungar Uj 
Magyarorszag, cu orienta, 
re de dreapta.

Cotidianul prezintă noile 
programe de achiziții ale 
armatei române, transmite 
corespondentul Mediafax 
la Budapesta. România a 

• cumpărat de la Statele U- 
nita patru avioane de trans
port Hercules C-130. „Pe 
lângă faptul că a crescut 
in mod substanțial capaci
tatea de transport a veci, 
nulul nostru din sud-est, 
această achiziție ilustrează 
și avântul luat de dezvol
tarea forțelor armatei ro
mâne, In special cea a for
țelor aeriene", serie Uj 
Magyarorszag. Este amin
tită și intenția României 

Ide a fabrica sub licență 
Bell Helicopters 96 de eli
coptere de tip Cobra 

I AH-1F. De asemenea, au
toritățile de la București 
vor să cumpere 120 de sis
teme electronice pentru 
conversia avioanelor de tip 
MIG-21, precum și rachete 
aer-aer Python 4, de pro
ducție israeliană.

„tn ciuda aparențelor, 
programele românești men
ționate nu pot fi eticheta
te iări echivoc drept pași 
către lansarea unei curs» 
agresive a înarmării. Aceas
ta ar fi explicația cea mai

te organismele umane, și 
care comunică stări emo
ționale. Există astfel fe
romoni sexuali, de teamă, 
de agresivitate, de priete
nie. Omul nu receptează 
conștient aceste mirosuri.

Toate ființele vii emil 
feromoni, iar unele spe
cii, cum ar fi furnicile, co
munică cu ajutorul lor.

Marile companii farma. 
ceutlce sunt foarte intere
sate de extinderea gamei 
de produse bazate pe fe
romoni umani sintetici. A- 
ceștia au fost produși de
ja de specialiștii Institu
tului Athena din Phila
delphia. Același institut a 
lansat două produse, ba
zate pe feromoni sexuali 
sintetici, _ destinate unul 
femeilor și' celălalt bărba
ților, care s-au bucurat de 
succes. 

imobiliare .și protecția con
sumatorului, a precizat pre
ședintele Constantinescu.

El a arătat că programul 
de reforme al cabinetului 
Ciorbea presupune, pentru 
următoarele luni, un ade
vărat tur de forță legisla
tiv și administrativ.

Președintele Constanți, 
nescu â precizat că accele
rarea privatizării se va fa
ce prin modificări ia nivel 
legislativ, la nivelul struc
turii organizatorice a FPS, 
prin simplificarea și des
centralizarea procedurilor 
de privatizare și prin a- 
doptarea măsurilor necesa
re îndeplinirii condițiilor 
acceptate de România prin 
încheierea acordurilor Fe- 
sal și Asal.

Emil Constantinescu a 
precizat, de asemenea, că 
legea privatizării băncilor 
nu va limita procentul de 
acțiuni deținute într-o ban
că românească de bănci 
străine cu renume incon
testabil.

simplă", scrie Uj Magyar
orszag. „Nu este vorba de
cât de faptul că o țari, în 
conformitate cu ' propriile 
interese naționale — e 

drept, de multe ori supra 
evaluate — Iși Înlocuiește 
armele cu unele moderne", 
continuă articolul citat.

Comparând această situa
ție cu politica de achiziții 
a armatei ungare, cotidia
nul conchide: „Privind 
soarta vitregă a armatei 
autohtone, se pune între
barea dacă Ia noi se pro
movează, oare, interesele 
naționale".

Ungaria a achiziționat, a- 
nul trecut, mai multe ti
puri de echipamente mili
tare de producție ex-sovie- 
tică. Parte dintre aceste e- 
chipamente l-au fost li
vrate in contrapartidă, 
pentru stingerea datoriilor 
fostei URSS față de Unga
ria, iar altele i-M fost li
vrate la prețuri preferen
țiale. Autoritățile militare 
ungare au subliniat că a- 
derarea la NATO nu pre
supune achiziționarea < 
echipament vestic, el < 
echipament interoperabil 
cu cei al Alianței. în plus. 
Budapesta a amânat lici
tația privind achiziționarea 
de avioane «ulitare până 
după anunțarea deciziei 
NATO privind deschiderea 
negocierilor de aderare

MEDICAMENTE 
COMPENSATE ÎN 

VALOARE DE 
250 000 LEI

Ministerul Finanțelor a 
aprobat, luni. sriicUarea 
ministrului Sănătății du 
majorare de la 100800 da 
lei 1 250 000 de tel a pla. 
fonului pentru medicamen
tele compensate.

Numărul de medicamen
te ce poate tl prescris pe 
o rețetă compensată este 
de trei, a declarat, luni, a- 
gențiel MEDIAFAX, conf. 
farm. Dumitru Lupuleasa, 
director general in MS.

El a mai precizat că far
maciștii nu sunt obli^țl 
să elibereze rețetele In re
gim compensat, dar bene
ficiază de acest drept ta 
baza unui recent ordin al 
MS.

Farmaciștii care doreso 
să elibereze medicamente 
compensate și gratuite vor 
încheia convenții de cola
borare cu spitalele pe raza 
cărora funcționează, a mal 
precizat directorul Lupu
leasa.

¥*• • • • * • • • • • • • • ••••••• • «
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LA DEVA
Lansarea cărții 

„Evanghelia nouă“

I
K

I

La o săptămână după 
lansarea volumului de 
versuri „Poet de bună
voie", semnat de Eugen 
Evu, librăria „Casa Căr
ții" din Deva a fost din 
nou gazda unei lansări de 
carte, organizată marți 
(4 martie) de S.C. „Bi- 
bJ'ofor” S.A. De această 
dată în centrul atenției 
s-a aflat dl prof. dr. 
Victor Isac, autorul unei 
incitante cărți, intitulată 
„Evanghelia nouă. Hristos 
a înviat sau a reînviat?", 
și apărută în acest 
Editura „Călăuza" 
Deva.

Preveniți oarecum 
de la bun început 
către directorul editurii 
(dl Valeriu Bârgău), în 
privința diverselor reac
ții pe care le va stârni 
lecturarea acestei cărți, 
cei prezenți au fost până 
la urmă, într-adevăr. mar
tori sau participanți la 
asemenea- momente. Inspi
rată dintr-o scrisoare a 
unui esenian (martor la 
răstignirea lui Iisus

an la 
din

încă 
de

□□□□cit

Vic. 
în 

Un- 
pentru 

„un act de con- 
socială, nu doar

Hristos), cartea prof, 
tor Isac (realizată 
colaborare cu Ingrid 
gur) reprezintă 
autor 
știință 
o datorie a mea, de fi
lozof, de a veni în spri
jinul unei categorii mari 
do oameni care nu-și pot 
edifica anumite probleme 
In legătură cu principa
lele momente și evenimen
te din 
Hristos.’’ 
autorul, 
pictează 
religiilor, ci vine să întă
rească învățătura crești
nă”

Că* despre previzibile
le reacții, ele nu s-au 
lăsat așteptate, combătând 
ori nuanțând felul în care 
sunt tratate 
tate unele 
cele patru 
cărții, mai
Jurul afirmației între
bare „Hristos a înviat 
sau a reînviat?" ...

A consemnat 
GEORGETA BÎRLA

viața lui Iisus 
Apoi, conchide 
„cartea nu im- 
cu nimic asupra

sau interpre- 
ispecte 

capitole 
cu seamă

în 
ale 
în

t

Nu exista restricții privind lărgirea 
numărului de ateliere foto

în folosirea tehnicii MITSUBISHI
(Urmare din pag. 1)

vorba de tehnologia Mit
subishi. furnizată la noi 
in țară de reprezentan
ța S.C. TU INGDOR din 
București, tel./fax 6153738 
și 3236116. care asigură 
în condiții de 
oricărui atelier 
nici o restricție 
dire, accesul la 
dele, tehnologia
rialele indicate de produ
cătorii documentului.

Nu există, de asemenea, 
Ticții privind numărul 
j*elor foto care pot fi 

agreate intr-un .județ, con-

contract 
foto, fără 
și îngră- 
standar- 
și mate-

diția singulară fiind doar 
aceea de a respecta cri
teriile și standardele men* 
ționate.

Firma acreditată pen
tru livrarea echipamen
tului și a materialelor con
sumabile oferă o gamă 
largă de facilități privind 
plata acestora, realizează 
service-ul și controlul ca
lității. garantează stan
dardele necesare, fapt ce 
asigură o reală protecție 
a cetățenilor care solicită 
aceste servicii, precum șl 
a respectării legalității 
față de obligațiile fiscale 
ce le revin fotografilor 
față de bugetul statului.

1S.C.* 
i
•

!

I
i

I
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I 
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I
I
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I
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Abonament la ziarul I 
.CUVÂNTUL LIBER" • ■••••• ••••■• • • •-■■■ . '■ ■ ■ ■ •_ _ _ _ _ _ _ _

„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Redacția s-a străduit permanent să ofere 
ziarul la un preț cât mai scăzut și lungi pe
rioade de timp a reușit acest lucru.

Valul de scumpiri din ultima vreme, creș
terea costurilor hârtiei de ziar și manoperei 
tipografice, majorarea tarifelor de transport 

J și a cheltuielilor de distribuire ne obligă să 
i ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de 
' lei, începând cu 1 aprilie 1997.
i Abonamentul rămâne in continuare calea

| cea mai avantajoasă de procurare a ziarului, 
j COSTUL UNUI ABONAMENT LA

IRUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 
J DE LEI/LUNÂ plus taxele poștale.
i Avantajul abonamentului este 
î de 11 exemplare primite gratuit 
î față de cumpărarea cu bucata.
! NU UITAȚI: REINNCTȚI-VA 
I MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER"

I
Ia
I* 
I*
Ift r ft I
*

Ift 
I*
Ift
Ift
Ift
I*
I*
I

ZIA-
5 000

evident, 
pe lună,

ABONA- 
iar 

dacă nu aveți abonament, solicitați facto
rilor poștali să vă facă.

I
I ft 
I ft 
I 
I * 
I a 
I
I ft 
I * 
I
I h 
I h 
I «. 
I ft 
I 
I
I
ft 
I ft 
I • 
I

FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele j 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și! 
la factorii poștali — numai cu bani in nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07,

RĂMÂNEȚI CU NOI!

D.G.A.A. HUNEDOARA—DEVA

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19 
Organizează licitație publică pentru închi

riere de spații în municipiul Hunedoara, str. 
9 Mai, pe durata determinată în data de 10. 
HI. 1997, ora 10.

(O.P.)

I
*

I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft ft I * 
I ft 
I ft

S.C. IMPACT INTERCOM S.R.L. DEVA >
Angajează agenți de vânzări pentru distrte | 

buirea produselor RJR Reynolds, Tobacco.
Relații la tel. 223400, Deva. •

Devasat Shop
6ituatoestrA lancu.bl HI. parter tel 216196

Orar zilnic 10-18 sâmbăta 9 13 Ij
comercializează
antene de banda larga VHI -UHF

-antene canale 21-60 Ulii- pentru receptionarea programelor 
PRO TV si in perspectiva ANTENA I, pentru Deva si ■ ; 
impre|urimi

FILIALA ELECTROCENTRALE 
HAȚEG

Organizează in data de 14. III. 1997 
tație publică deschisă cu strigare pentru 
zarea de mijloace fixe, obiecte de inventar 
și materiale. In caz de neadjudecare licitația 
se va repeta săptămânal in ziua de vineri.

Licitația va avea loc la sediul F.E. Hațeg. 
Taxa de participare este de 15.000 Iei, iar 

taxa de garanție este de 10 la sută din pre
țul de pornire a licitației.

Taxele se achită Ia casieria unității, până 
în ziua licitației, inclusiv.

Informații suplimentare la tel. 054/224953, 
interior 44.

R.A.G.CX. DEVA

lici- 
vân-

i

*

I

■

Anunță consumatorii de apă că Dispere- 1 
râtul de deranjamente s-a mutat în incinta PT 1 
2 cu nr. telefon 21 63 76. I

Această activitate execută la prețuri ae- | 
cesibile următoarele lucrări: (

1. Revizii și reparații instalații tehnico- ( 
sanitare in apartamente.

2. Asigurarea de service pentru asociații
le de locatari ce încheie contracte pentru re
vizii și reparații bianuale constând din:

a) revizia bateriilor cu schimbarea garai- | 
turilor;

b) verificarea nivelului Ia rezervorul 
W.C., înlocuirea garniturilor;

c) intervenția în decurs de cel mult două 
ore de la data anunțării pentru desfundarea, 
coloanelor de scurgere interioare.

J
♦
I

RECEP PLUS i
*.
*}

1

3CALCULATOARE 
IMPRIMANTE 
COPIATOARE

pEVA Bei. DECEB/XL Bl.
Tel. 212726 218205

p

1. PERSOANE FIZICE

CATEGORII DE CLIENȚI

In cazul plafii dobânzii lunar

— In cazul plâjii dobânzii la 
expirarea termenului

— Intre 100 mii — 500 mii tei
— intre 501 mii — 2 mii. Iei
— peste 2 mii. lei

• • • • ••••••••»• • • • •••••••
....................................

CLIENTUL 
LIBER

, , PIUN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A.

din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 
telefon 22 59 04

VINDE £N
Bere
— REGUN
— SILVA
Votcă — 33 grade 
Rom — 32 grade 
Rachiu alb — 26 grade 
Lichior frăguțe
Lichior
Vin —
HÂRTIE IGIENICA

30 grade 
banane — 30 grade 
podgoria COTNARI

/AWW/WAVAV.7WAVWWAWMWW/JWVAW//?WWWWAWWWW.WA) ,.VAV.\\WWWi

PROTEJAȚI-VÂ ECONOMIILE!
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE

Vă asigură această protecție prin dobânzile oferite la depozitele pe termen, începând 
cu data de 3 martie 1997.

2 PERSOANE JURIDICE 
Cu plata dobânzii la 
expirarea termenului

IN PROCENTE PE AN —

TERMENUL

30 zile 60 zile 90 zile 180 zile 270 zile 365 zile

131
Suma

95 96 
Suma minimă

a
132 

minimă

t

M7 148 149 150
152 .153 154 155
157 158 159 160

133 134 134 135
depozitului este de 100 mii lei.

97 98 99 100
milioana lai.a depozitului 5

t*A*A

■......

I
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> 1 ® icoț i d i a m-1 n d e p e n d e nț «Ă! : CUVÂNTUL LIBER 1

• Vând Opel Kadett 
Caravan, 1,6 D, consum 
motorină 5 1/100 km, sta
re perfectă, după ora 20 
Tel. 770115.

(8583)

VANZARI — 

CUMPĂRĂRI

zitate în curtea Dispen
sarului medical să se pre
zinte până la 31 martie 
cu actele pentru a le ri
dica. In caz de neprezen- 
tare, vor trece în patri
moniul Primăriei Vețel.

•.•AVAW.'.V/i’A'.'.V/A'.VAV-WV/AV.V.V.VA’A

AGENȚIILE DE PUBLICITATE

„CUVÂNTUL LIBER"

• Viind mașină crbi-
I ridat MC — 300 I’. Tele

fon 014038.
(8508)

• Spra> contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, zahăr 
afrodiziac. 01 -0376273.

(8544)

— freză Pus 25 —
2.500.000 lei ;

— mașină de debitat 
BLACK & DECKER — 
30 000.000 lei.

Informații suplimenta
ra Ia tel. 056 — 134731, 
056 — 132743 ; 054 —
221549, zilnic între orele 
0—16

(8593)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere, Gojdu, 
multiple îmbunătățiri.- tel. 
232186, preț negociabil.

(8581)

• Vând Peugeot 305, 
neînmatriculat, vamă plă
tită, stare bună. Vețel, 
tel. 665198.

(6463)

• S.C. ALMPRODCOM 
Sin. DEVA anunță inten
ția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a spațiului 
situat în Deva, str. Calea 
.Zarandului, bloc 43 par
ter, specific alimentației 
publice.

(8580)

ii■ J 
:■

• Vând apartament 4 
camere. confort I, hol cen
tral, două băi, telefon, 
cablu satelit, cu garaj sau 
schimb cu apartament 2 
camere plus diferență sau 
alte variante, casă la 
țară, în zona Deva. Infor
mai ii tel- 628239, după ora 
16 (GRT)

• S.G Alimturn SRL 
Deva vinde autodubă izo
termă TV 35 1.6 t. Re
lații suplimentare la tel. 
054—215323, Deva.

(6370)

• Vând urgent apar
tament trei camere, de
comandate, îmbunătățiri 
deosebite. Tel. 054—624108.

(8592)

• Vând ARO 320, an 
fabricații’ 1986. tel. 227902.

(8596)

• Vând Dacia 1410 L. 
alb, 13, 1995. capitonată, 
stare excepțională, tele
fon 762173.

(8591)

• Vând casă, anexe, 
grădină, punct de sacri
ficare, țl’ăuț loan, Beriu, 
92.

(9546)

• Vând casă, spațiu co
mercial, apă, gaz, trifa
zic, ' posibilități privatiza
re. Spini, 95.

.(8326)

a S.C. PAS VON YOL 
COM SRL DEVA anun- 
ță intenția de autorizare 
din punct de vedere al 
protecției mediului a ma
gazinului universal din 
Hunedoara Piața Libertă
ții, nr. 21. Reclamațiile 
se depun la sediul A.P.M. 
Deva. str. A. VJaicu. în 
termen de 15 zile.

48586)

• SC.
COM SRL
27,

FRLN PROD- 
SACAMAȘ. nr. 

a depus documenta
ția pentru obținerea au
torizației de mediu. E- 
vcntualele 
sugestii se 
Deva 
cu,, 
15

• Itmca Comercială' 
iON ȚIRTAC S.A., Su
cursala Timișoara, oferă 
spre vânzare următoarele 
bunuri :

— <iy tot urism FORD 
ESCOJ IT 1,0 D, an f. 1986. 
nr. . înmatriculare HD 02 
DRZ. — 14.000.000 lei ;

—’ pr< să cărămizi marca 
ROBIIS — 12.000.000 lei,

— strung SN 320 —
2 500.000 lei ;

• Vând T rezervoare 
combustibil cu capacitate 
mare — 2 t. Zilnic, tel. 
627120. intn orele 18—"0.

(8587;

• Vând tiiHivtament 2 
camere, *tr Kogălniee-inu. 
Gojdu. - JĂl. 2.18143 —
211281

fKMtâ

• Vând dozator Fresco, 
trei capete, Hațeg, tel. 
770558, preț negociabil.

(5191)

• Vând talon Chrysler 
și auto avariat, aparta
ment trei camere, etaj 3, 
telefon 729au0.

(7410)

• Începând cu’data de 
7. III. 1997, în fiecare 
zi de marți și vineri, 
S.C. Avicola Deva vin- 
ci- de la stația de incu
bație l.eșnic pui de o 
zi. la prețul de * 2000 
J< i/cap

173)

str. 
nr. 25 
zile.

reclamați! și 
depun la APM 

Aurel Vlai- 
în termen de

(8590)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial ultracentral. 
Informații 219320, între 
7 22.

(8400)

OFERTE DE 
SERVICII

șiili

S.C. I’OLIDW V S.A |)i:\ A

A N U N Ț A

pentru vânzarea de .mijloace fixe — mu
și utilaje poligrafice.

Licitația are loc în fiecare zi de marți a 
1 săptămânii, ora 10, Ia sediul societății — sir. 
j 22 Decembrie, nr. 257, De\a.

J Taxa de participare — 20 000 Ici — și 
j garanția de participare — 10 la sută din va- 
| loarea utilajului solicitat — se vor achita 
J la casieria societății.
I

Lista mijloacelor fixe și alte informații 
] suplimentare, la sediul societății, tel. 221750, 
’ int. 13 si 28.
1 • «■

/

I
%I
I
I
*I
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I
I
*I
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PIERDERI

• Pierdut legitimație 
serviciu, pe numele Ga 
rainia loan. O declar nulă.

(7113k

• Pierdut carte de 
idenliLatc, pe numele 
Pasca Ovidiu ® declar 
nula.

f74J I)

DIVERSE

• Angajez cu contract 
striuteze (eventual echipă 
cli coregraf. 036/438892 ; 
039/633512.

(7523)

COMEMORĂRI

■ • NOU ! ! I Cen
trale termice HER
MAN, randament și 
siguranțe maxime. 
F*.-.ATA ÎN RATE, 
distribuitor IMPE
RIAL OllASTIE, 054/ 
642580.

(8323)

• Primăria Vețel so
licită proprietarului pa
nourilor din beton depo-

n. Dă.succesuliinTeqisEfffiCireditiile. -
BUCUREȘTI'"' • TIMIȘ 'BRAȘOV

• ORADEA . SATU-MARE • ARAD
ACUM âu început înscrierile la: *D0LJ

• S-uu scurs patru ani 
de lacrimi' și durere de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna draga noastră

VIORICA GROPEAN 
(TRIP)

Slujba de pomenire —* 
sâmbătă, 8 martie, ora 9, 
Ia Catedrala ortodoxă „Sf. 
Nicolae” Deva. Nu te vom 
uita niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace 4 Familia.

• Azi sc împlinesc doi 
ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cea care 
a fost scumpa mamă și 
soție

DORICA ciOfan
Nu te vom uita nici

odată. Dumnezeu să te 
odihnească în pacet Fami
lia.

(8588)

A t l ' I V ( I «J U 1(111

U E V A • J U D (' Ț U l HUNEDOARA 19 9 7

-j i r di bază de date din lume,.dupâ.anuarultelefdnic; ’
un instrument modern'dezinformare, cea mal corectă bază ifc dale zonală 1 ■■ Rom.a 
informațiiTitile din toate domeniile de activitate; * 
suport publicitar unic și continuu - circa 360 zile de un.

T" CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CĂUTA ȚI'

i Sunațrzilnic, între orele 10-12 , la telefon.. 230784

L ■
• •

Pentru a economisi timp și bani pu-S 
teți publica anunțuri de mică și mare pu- •! 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- S 
(iile publicitare din :

• DEVA — la SEDIUL 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 
Tribunalului județean); — la

^CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-
■jj. «A . . . — - —

I

i
I

I

REDACȚIEI < 
(în clădirea* 
chioșcul din $

sinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- J 
TIERUL MICRO 15 (stadia de autobuz* 
„Orizont"). ■!!

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 
716926).

ii
■:(S50968). Ia sediul SC. „MERCUR". 

........................................................
i in spațiul secției foto). Telefoane : 770367 î
>770735.
îi ..

‘.•taxe rezonabile,
----------......ut. u

îjmicâ și mare publicitate.
IE

• BRAD, strada Republicii

■ • ORAȘTIE, la chioșcul de lângă
\gazinul „Palia".

(fel < ,

ma- ț

£
• HAȚEG, pe str. Progresubii. nr. 1 >

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
, publicarea cu maximă 

'.promptitudine a tuturor anunțurilor de

£
FILIALA I)E REȚELE ELECTRICE 

DEVA

iiRomâniei
i;II. 1997,

INFORMEAZĂ

In conformitate cn adresa 
— Oficiul Concurenței 
începând cu data de 1

Guternului 
nr, 278/28. 
martie 1997 

;se majorează tarifele Ia energia electrică, după 
I cum urmează :

ccn'umato.i casnici
Tranșa 0—50 kVVh/lună — 73 lei kWh 

51—100 kVVh/lună — 172 lei/kWh 
100 kVVh/lună — 358 lei/kWh 

agenți economici
Alimentați la j.t. — 559.0 lei/kWh (exdu- 

TVA).
h
;!siv

S.C. S1DERMET S.A. CALAN

F_

r

i

i
5

l

i
L Anunță licitație publică la sediul din str. S 
îjFurnalistuIui, nr. 17, în data de 4. IV, 1997, < 
5pentru achiziționarea de centrală telefonică < 
!■ digitală.

Tipul licitației este licitație directă in plici 
ț închis.

I
 Caietul de sarcini se poate consulta, 5 
contra cost, la sediul societății — serviciul 
Mecanic Șef, tel. 054—730560, interior 551. >

Dala limită de înscriere Ia licitație este 5 
3. IV. 1997, ora 9. ' >

< i
rAW.’.W.W.V.’AVAW.VAW.W.V.V.W.W.’Z.AVDevasat cShoi>

situai pe str. A lancu, bl. H1. parter, tel. 21 61 9b . 
Orar zilnic 10-18, sâmbăta 9-13

■icy? <r/~e;rUl /:>retL/use:f irnicKu: 

OSRAM b( 'cun garantate 10 000 ore funcționare 
Kontovili ■ prize, întrerupătoare ș-i toată gama de 

aparataj electrotehnic ...

■ . . . . ;•
..........................- ■■!■............

---------------- — '  • —
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