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ge
do-

a-
fă-

segmentelor celor mai 
marcante care alcătu
iesc comisia pentru com-

acestui an co-

populației din 
sectorului agri- 

în rest, mulți ță 
spun cu obidă :

baterea corupției și cri
mei organizate.

La conferința de presă 
au participat, de asemenea,
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Și el se află în lranzi)ie. Foto ANTON SOCACI
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sursei citate, 
membre ale

(lider al 
din Poșta
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Se împlinesc, în 

ceasta 
ani de 
lă din 
români 
șierilor 
atunci, 
dență face ca luna mar
tie a 
memorativ să repună pe 
tapet grave probleme 
privind agricultura ro
mânească, cu adânci re
verberații de la nivelul 
puterii legislative și e- 
xecutive până la sărma
nul țăran, care nu are 
cu ce-si ara si se
măna pământul. Moțiu-

a- 
primăvară, 90 de 
la marea răscoa- 
1907 a țăranilor 
împotriva mo

și arendașilor de 
O stranie coinci-
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de suprafețe |
1,4 ha, pe * 
lucra din I 

utilaje, ’

prietari < 
mici, în medie 
care nu-1 pot 
lipsă de bani, 
semințe.

Spre stupoarea 
nerală, FMI-ul nu 
rește să sprijine o 
semenea agricultură 
râmitată. în care banii, 
oricâți s-ar aloca, nu 
vor crea profit, datorită 
slabei productivități și 
ponderii exagerat de 
mari a forței de muncă 
ocupată în acest sector 
Consecința, cu adevă - 
rat gravă, va fi că, în 
lipsa sprijinului ma-

Corupția și criminalitatea economica organizată
! Prezența președintelui 

Consiliului județean Hu
nedoara — președinte al 
Comisiei județene pentru 
combaterea corupției și 
crimei organizate — ca și 
a șefului Inspectoratului 
județean al poliției la 
conferința internațională 
cu tema „Criminalitate și 
Insecuritate urbană 
Europa...", ce s-a 
șurat între 26—28 
arie la Erfurt, în 
mania, a prilejuit 
cerii consiliului
ean organizarea 

conferințe de presă. Invi-

în 
desfă- 
febru- 

Ger- 
condu- 
jude- 

unei

tarea la conferință a prim- 
procurorului de ia parche
tul de pe lângă Tribuna
lul Hunedoara — dl Cor
nel Ciucean — și a 
șefului Inspectoratului ju
dețean al poliției — dl 
col. Dumitru loan Arse- 
nie —, au dat manifes
tării turnura unui schimb 
de informații și opinii, mai 
puțin cu executivul con
siliului județean și mai 
curând cu reprezentanții

(Continuare în pag. a 2-a)
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nea „Agricultura”, 
țiată 
care 
eă în această primăva
ră lucrurile . sunt grave, 
a fost respinsă cu non
șalanță de arcul parla
mentar al puterii.

Cu toate acestea, la 
sate, primăvara este pri- 

cu mare îngrijo- 
e- 

ale 
în

I 
I

I
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Potrivit unui Comuni
cat de presă al filialei 
județene Hunedoara a 
B.N.S., în urma a două 
runde de discuții în ca- 
)dTul Consiliului de Co
ordonare BNS al sindi
catelor membre, s-a ales 
noul Birou Operativ. Pre
ședintele filialei este dl 
Silviu Ștefanovitz (vice
președinte județean al Sin- - 
dicatelor din învățămân
tul Preuniversitar). In 
funcția de vicepreședinte 
al filialei a fost ales dl

Adolf Mureșan (secretar 
federal al Federației Sin
dicatelor din Electricitate 
„Univers" și lider al Sin
dicatului Encrgeticienilor 
din F.R.E. Deva), iar în 
cea de secretar dl Octa
vian Mircea 
Sindicatelor 
Română).

Conform 
sindicatele
filialei județene a BNS 
sunt: Hidroconstrucția Re-

Datoriile la bugetul asigurărilor 
sociale se pot eșalona

Datoriile la bugetul asi
gurărilor sociale înregis
trate în contul regiilor au
tonome șl al societăților 
comerciale, numai în 
dețul Hunedoara, se 
trează, în prezent, la 
ca 520 de miliarde 
lei.

Din acest total, ponde
rea cea mai mare o de
ține R.A.H. Petroșani, cu 
aproximativ 400 de mi
liarde de lei, urmată de 
Siderurgica S.A. Hunedoa
ra, cu o datorie de 89 
miliarde de lei, R.A.G. De' 
va — 8 miliarde de lei 
și Sidermet S.A. Călan, 
cu 5 miliarde de lei.

Ultimele acte normative 
in domeniu, elaborate de 
către Ministerul Muncii 
șl Protecției Sociale (Or
donanța nr. 24/1997), per
mit amânarea sau eșalo- 
■are£ plăților și obligații

lor către bugetul asigu
rărilor sociale de stat. 
Acestea se pot aproba pe 
£> perioadă de 1—3 ani,

ju- 
cl- 

cir- 
de

cu un timp de grație de 
până la un an.

înlesnirea la plată 
probată își pierde vala- 

și nu produce 
fost 

în 
nouă 
unor 

obliga- 
poate fi 
de trei 
consta- 

con-

bilitatea 
efecte dacă 
respectate condițiile 
care a fost dată. O 
cerere de aprobare a 
înlesniri la plata 
țiilor datorate nu 
depusă în timp 
luni, de la data 
tării nerespectării

nu au

a-

dițiilor în care a fost 
aprobată cererea anteri
oară.

Eșalonarea datoriilor se 
face în 
țări (a 
dresate 
țene de 
tecție Socială, 
vor anexa documente care 
să justifice un asemenea 
demers.

baza unei soliei- 
unei cereri) a- 

Direcției Jude- 
Muncă și Pro- 

la care se

CORNEL POENAR
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TRENURI SUSPENDATE I
începând din această săptămână a fost suspen

dată circulația la o serie de trenuri pe unele distan
țe, în cadrul județului nostru, motivația fiind de 
ordin economic.
ta Simeria—Brad nr. 2332 și 2337, 
late—Hațeg nr. 2757 și 
Hunedoara nr. 2142 și

Mai menționăm că 
Iași—Timișoara circulă 
ea până acum. (I. J.).

Trenurile suspendate sunt: pe ru
pe ruta Subce- 

2758, iar pe ruta Simeria— 
2143.

trenul nr. 1857 pe distanța 
pe ruta Recaș, nu Buziaș, I■

7"

ini- terial, țăranii vor cul- 
de PDSR, prin tiva doar atât pâmânt

se atrăgea atenția ’ cât să acopere nevoile 
de trai ale familiilor lor 
fără a mai crea acel sur 
plus menit să 
hrana 
afara 
col. 
răni
„Luați-vâ pământul îna
poi".

în loc să mai dreagă 
busuiocul, puterea puno 
paie peste foc, îndrep- 
tându-și tirul, în nume 
le principiului 
zării, spre fostele 
uri și complexele 
creștere 
care, de bine de 
asigurau hrana 
lâtiei de la orașe, 
mai mult, naționalii, ță-

vită 
rare. Acum se simt 
fectele negative 
Legii 18, aprobată 
Jprtipă și fără chib
zuială, care a dus la dis
trugerea marilor exploa- 
tații agricole coopera
tiste — în numele unor 
sloganuri de tipul „jos 
colectivizarea comunis
tă”, „restitutio in in
tegrum” — având drept 
consecință o fărâmi
țare semifeudală a pro- 
prietății. Câteva milioa
ne de români — cam o 
treime din populația țâ 

au devenit pro

I
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asigure |
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privați-
IAS- 

da 
a animalelor, 

rău, 
popu 
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PREGĂTEȘTE CEVA...
Sâmbătă, 15 martie 

1997, ora 10, în sala 
mică a Casei de Cultu
ră va avea loc aduna
rea generală de dare de 
seamă și alegeri a Or
ganizației municipale

Deva a Partidului Pen
sionarilor din
Sunt invitați să partici
pe membrii și simpatl- 
zanții partidului. (IOAN 
AVRAM, președinte). ,

.ÎNFLORESC GRĂDINILE
Ghiocei, viorele, lăcrămioare, garo- 

fițe, maci au înflorit — în acest prag 
de primăvară — ~ într-o grădiniță 
specială. Erau floricele însuflețite, care 
încercau să transmită, prin cânt, vers 
și ... lacrimi, frumusețea reînvierii na
turii. Era un dar pe care ele florice
lele îl aduceau mamelor și bunicuțe
lor cele mult îmbrățișate în acest mar
tie al. mărțișoarelor.

,,Brimăvara-i al meu nume" — se 
recomanda Patricia Grosu, prezenta
toarea minispectacolului pregătit cu 
atâta ... trudă de copilașii de 2-3 a- 
nișori (de la Creșa Nr. 1 Gojdu, din 
Deva), invitându-și colegii în „scenă". 
Iar dacă pentru Lorenzo Pațraș, Imre 
Cernat, Alin Borcan, Bogdan Bodiu^ 
Gabriel Stăvaru, recitarea versurilor 
nu părea un obstacol de netrecut, u- 
nele floricele (mai ales laleaua galbe
nă, ba chiar și ghiocelul) își stropeau 
cu lacrimi cântecele. Probabil, se a- 
fla.ii. pentru prima oară în fața unei 
asemenea... asistențe !

Costumate în flori multicolore — 
pregătite cu migală de personalul cre- 
șei — Diana Dan (lăcrămioară), Edina 
Dohren (garofiță), Diana loltovtinski. 

Ioana Carp (viorele), Andreea Sâi ghie 
(mac), Bianca Ibănescu (ghiocel), Ali
na Costin (lalea) se lăsau mângâiate 
de. cântecele aduse in „grădiniță" de 
micuțele „țărăncuțe" — Ionela Lu- 
chian, Timeea Kavai, Bianca Contor,

I

Alexandra Baciu — care abia răsăreau \ 
din ii și catrințe! (

..Înfloresc grădinile, ceru-i ca o- 
glinda". „Vine, vine primăvara", cân
tece care au legănat copilăria buni
cuțelor ce acum 
întâlneau cu cele 
de iubire Mamei, 
cine nc-ngrijcște/ 
pentru a ne crește / Vă dați seama, 
este Mama". Cu acest cald și duios 
cuvânt — MAMA — rostit parcă la 
nesfârșit de fiecare „artist", s-a în
cheiat „serbarea" copiilor de 2-3 anișori, 
pentru a cărei reușită asistentele 
Virginia Rusncac, Natalia David, ' sora 
medicală Mia Ghițan, asistenta șefă 
Ioianda Theodoru au devenit autenti
ce educatoare. De fapt, ce altceva sunt, 
zi de zi, și chiar și noapte, aici, la 

de micuți fac primii 
l-am regăsit, în această 
„artiști” sau spectatori

erau spectatoare, se 
care aduceau gând 
„Cine ne iubește. 
Zi de zi muncește,

creșa unde 45 
pași în viață ! 
primăvară, ca
— ca gemenii Adrian și Claudiu Mar- 
lescu. Alexandra și Georgiana -as, 
crescuți aici de când aveau câteva luni, 
ca și pe frumoasa cu ochi mari, senini, 
Raluca Costin, înconjurată cu toată 
dragostea pentru a nu simți lipsa ma
mei, plecată incredibil din viată.

„înfloresc grădinile..." la creșa un
de o mână de mame îngrijesc și o- 
crotesc cu iubire puritatea și candoa
rea florilor — copiii.

LUCIA LICIU

r f t lui
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11 d 1 a ni n d e periden t

Corupția și criminalitatea <1

economică organizată
(Urmare din pag. 1)

In calitate de organiza
tori, dnii : Gheorghe Dre- 
ghici, vicepreședinte al 
consiliului județean, și 
Ciprian Alic, șeful ser
viciului relații externe 
(purtător de cuvânt 
consiliului județean.

Succint, dl ing. Gheor
ghe Barbu, președintele 
CJCCCO, a informat presa 
asupra celor 
la Erfurt.

Potrivit celor 
prin concepția 
tlui (Europei, 
lele cauze ale 

manifestărilor anti-

Și 
nl

dezbătute

afirmate, 
Consiliu- 

nrinc;pa- 
fpnomenu-

Iul
sociale ce se traduc prin 
acte de violență gratuită, 
tentative deliberate de 
perturbare a ordinii pu
blice. și alte acte anti
sociale, are cauze multi
ple : crize sau dezordini 
economice, șomaj, carențe 
și excluderi sociale, me
diu social de proastă ca
litate, condiții proaste de 
locuit, familii dezorgani
zate, conflicte între ge
nerații ți grupuri etnice.

Este exact climatul în 
care și corupția in Ro
mânia a luat proporții de 
masă, de fenomen so
cial, determinând impli-

I*
I
I*
I (Urmare din pag. 1}

combaterea sa 
președintelui ță- 
principalilor pl- 
sustinero a sta-

carea în 
a însuși : 
rii și a 
Ioni de 
tulul.

întrucât 
afirmat oă din sfera 
acțiune 
sil nu 
menele 
tuirea 
țîe și 
carea 
18/1991, ziarul nostru 
cerut precizări în 
vința acestei omiteri, 
punsul dlui Gheorghe 
bu a fost :

„Comisia nu face 
cetări proprii asupra 
telor de corupție și 
mă organizată. Acestea se 

’ desfășoară prin organele 
de putere sau de specia
litate. abilitate in acest 
scop și care fac parte din 
comisie. Intre ele, par
chetul și justiția — către 
care se îndreaptă, de 
regulă, toate nemulțumi
rile 
carea 
tunci 
fost 
tumitor la Comisia ju
dețeană a Prefecturii.

Dacă în domeniile ci
tate se semnalează acte 
care ar putea fi inter-

președintele a 
de 

a amintitei comi- 
fac parte și feno- 
legate de înfăp- 
actului de just.1- 

cele privind apll- 
prevederii Legii 

a 
pri- 
Răs- 
Bar-

sDre cercetare 
abilitate a face 

în domeniile res-

cer- 
ac- 
cri-

legate de apli- 
Legii 18/1991 a- 

când acestea nu au 
soluționate mul-

cfyuJj&iL umanitar
Așa arăta, în 1995, 

casa familiei Drângă 
din Luncani (foto 1) și 

arată acum (foto 
Aceasta grație
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I
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I
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răniștii, creștinii și de
mocrații încearcă îr 
procedură de urgență să 
creeze moșii în spațiul 
acestor unități, să resti
tuie până la 50 ha de 
pământ foștilor moșier» 
împreună cu conacel- 
lor. A fost nevoie ca 
președintele Constant)- 
nescu să intervină c” 
autoritatea sa spre a 
.calma" zelul excesiv al 
inițiatorilor. Ca prin în
tâmplare tot în 
perioadă a trecut 
țară rebele Mihai, 
gură distinsă și tra 
om de treabă. în a 
rui suită. însă, au 
persoane care au sugerat 
Intenții de culise pe care

‘aceeași 
prin 

fi-

că- 
fost

I 

I 

I
cred că fostul rege nu j 
le cunoaște și nu le îm- | 
părtășește.- '

Suntem în martie 1997 I 
la 90 
tracica 
1907. ,
bate acum problemul*)  ț 
grave ale agriculturii ro- < 
mânești, de care gu
vernul trebuie să ia sea
ma. Să nu uităm că a- 
nul 1907 a zguduit con
științele unor oameni 
celebri ca Ion Luca Ca 
ragiale, Liviu Rebreanu. 
Tudor Arghezi. In fata 
situației grave din 
ceastă primăvară — 
rolar al unor greșeli a- 
cumulate de 7 ani — 
arcul actualei puteri se 
află în fața unui exa
men de conștiință. Să 
vedem cum îl va trece...

de ani de la «
i răscoală din | 

Parlamentul dez- ’ 
acum

pretate ca fiind de 
rupție, acestea sunt 
drumate 
ganelor 
cercetări 
pective".

Am solicitat de ase- 
semenea organizatorilor 
un răspuns tranșant la 
întrebarea >,De ce actele 
mari de corupție și 
minalitate economică 
ganizată descoperite 
județul nostru nu au 
instrumentate înainte 
instalarea actualei puteri", 
la care am fost imediat 
contrați cu o altă între
bare: „Un exemplul" Am 
făcut referire la cazul 
SNG Crăciun et Corhp. De
va. Ne-a răspuns dl prim 
procuror Cornel Ciucea- 
nu

„L,a cazul Crăciun 
(lucrează din iulie 1996. 
Se știa de el, nu a fost 
scos la iveală doar după 
noiembrie 
rile s-ar 
octombrie, 
necesare 
Pentru obținerea 
dintre ele a trebuit să 
cerem sprijinul altor 
state".

O altă întrebare a zia
rului „Cuvântul liber" s-a 
referit la un caz îndru
mat chiar de redacție, 
către comisia pentru com
baterea corupției și cri
mei organizate, și care 
avea ca obiect acte de 
această natură, întâm
plate la licitarea și în
chirierea spațiilor de desfa
cere în Piața Deva.

Răspunsul dlui Gheornhe 
Barbu: 
a fost 
tare 
dețean 
siliului 
tăm răspunsul de la a- 
ceste organe".

1996. Cercetă- 
fi încheiat în 
dar mai erau 
acte originale, 

unora

co- 
tn-
or-

dlui și dnci Glatz din 
Neu-Anif (Austria), 
care, așa cum rela
tam la vremea res - 
pectivă, s-au implicat

material și moral în . 
crearea unor condiții ’ 
optime de viață pentru j1 
cei 7 frați Drângă și I 
pentru părinții lor. £

se

4

(Urmare din pag. 1)

tezat Hațeg, Macon Deva, 
Energoconstrucția Mi ntia, 

• Marmosim Simeria. Sindi
catul Energeticienilor FRE 

' Deva, Polidava Deva,
R.A.D.F Deva. Poșta Ro
mână. FSTP — SIP Hu
nedoara—Deva. Mecanici 
1 .ocomot'vă Depou Sime
ria, urmând afilierea și

■

H-

cn-

4 4 »

„Cauza respectivă 
dată spre cerce- 
Inspectoratului ju
de poliție și Con- 
local Deva. Aștep-

I*
I
«

I
I
«

I
I
I
I

rt altor sindicate din ju
deț membre BNS. în vii
tor.

Sediul 
BNS se 
doi a] 
..Sabin Drăgoi' 
Discuțiile în numele fi
lialei iudețene a BNS se 
vor purta prin interme
diul noului Birou Opera
tiv nles. (S.B.).

filialei județene 
află la 
Școlii 

i”

etajul 
Normale 

din Deva.

4

MIERCURI,

12 MARTIE

[ TVR I 3
7,00 TVM. Telematinal;

8.30 Serial • Santa Bar
bara (r); 10,15 O șansă 
a... muzicii; 10,30 Serial 
• Andrea Celeste (r); 12,10 
Desene animate; 12,40 Re
flector (r); 13,25 Fotbal.
D N. • FC Farul 
Național (rj; 
Cluj-N.; 16,00 
16,10 Magazin
17.30 Desene 
18,00 Serial.
visează; 18,30 Roata no
rocului (cs); 19,00 In fața
dvs.; 20,00 Jurnal; 20,50 
Serial • Dr. Quinn (SUA, 
1996 - ep. 1); 22.40 Se
rial. Frumoasa și Bestia; 
0,05 Confluențe; 0,35 în
tâlnirea de la miezul nop
ții.

F.C. 
15,20 TVR 

Jurnal ; 
sportiv ; 

animate ; 
California

••••••
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[aflăm de la politie^)
Spargere

de un milion

tn noaptea de 6 spre 
martie, in jurul orei7

4,30, o patrulă de ordi
ne a poliției munici
piului Petroșani a de
pistat pe llie Ciobanu, 
de 42 de ani, din 
peni, transportând 
nuri in valoare de 
proximativ I milion 
lei. Bunurile fuseseră 
sustrase cu puțin timp 
în urmă din locuința 
Constantinei Gurelar, din 
Petroșani, unde hoțul

pătrunsese prin sparge
re.

Conform unui Comu
nicat de presă al Inspec
toratului de Poliție al 
județului Hunedoara, au
torul spargerii
cetat în stare de 
pentru săvârșirea 
fracțiunii de furt 
dauna 
cular.

Lu- 
bu-
a-
de

avutului

este cer- 
arest 
in- 
în 

parti •

Un
*

om a decedat

în flăcări

Nicolae Herbci, de "2 
de ani, din localitatea

C TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 TVR Timișoara; 9,20 
Ora de muzică; 11,20*  Cer
cul poeților dispăruți (f/ 
r); 14,40 Gong!; 15,40 De
sene animate; 16.05 Se
rial a Top Model; lz,00 
Zodia Balanței ; 17,40
Andrea Celeste (s); 18,30 
Emisiune în limba maghia
ră; 20,00 Pro Memoria ; 
21,00 TVM. Mesager; 22.05 
Serial • Santa Barbara; 
23,45 Spectacol „Ursus Mu
tic Live".

a Tânăr și neliniștit; 9,45 
Sport la minut; 10,00 Cine 
este șeful? (s); 11,15 Spi
talul de urgență (r); 12,00 
Accapulco Heat (s); 13,00 
Meteor Man (co., SUA) ; 
14,3 Desene animate ; 
15,00 Verdicts crimă! (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
Cs); 17.30 'Robocop (s) ;
18.15 Sport la minut ; 
19,00 $tii și câștigi ! (cs);
19.30 Știrile Pro tV; 20,00 
Miezul nopții (film, SUA); 
22,00 Familia Bundy (s);
23.30 Viața ca în filme (s);
23.15 Față în față cu 1. 
Șerbănescu.

*

[PRO - tv) [ ANTENA 1)

7,00 Ora 1, bună di
mineața!; 9,00 Serial (r)

7,00 Știri • Revista pre
sei ; 7,15 Văduva (r) ;
8,00 Tn vizita la Antena 1;

’.Wew.w

Tomeștt, a decedat 
cursul unui incendiu ce 
a avut loc duminică, 9 
martie. . „ .
Tomești se afla intr-un 
grajd izolat ce servea 
ca depozit de fân ți ca 
adăpost de vară pentru 
animale, in zona denu
mită de localnici „Po
iana’’. Din neglijență, 
fânul din depozit a fost 
Unccndiat de victimă, 
care, surprinsă de flă
cări, a decedat.

Adăpostul a ars, în 
întregime, paguba fiind 
evaluată la 1 milion 
lei.

loc duminică, 9 ■ 
Agricultorul din I

I
*

I
w

I
* I

de

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului dc Poliție 
al județului Hunedoara

10,00
10,30
11*00  Știri; 11,10 Iluzii (rj; 
13,00 ....................................
late (s);
15,00 Sparks (r); 
mină călăuzitoare (s); 17,1> 
Iluzii (s); 18,00 Desene a- 
nimate; 19,30 Serial e 
Văduva; 20,30 Observa
tor; 21,30 Serial • Ani 
întunecați; 0,30 Kassandra 
(serial — ep. 5 și 6).

Descne animale ; 
Viața în trei (s);

Dincolo de rcoli-
14,10 Sirenele (r);

16,00 Lu*

[DEVASAT+]
10,00 — 12,15 Reluări ; 

13,45 Videotext ; 19,00
Obiectiv ; 19,15 Serial. 
• Trei destine; 20,00 Jur*  
nai TVR; 21,00 Top Dan
ce ; 22,00 Film; 23,30 O- 
biectiv (r); 23,45 Video
tex).

I
*

I
I*
I*
I*
I
I
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Arbitrii și observatorii din etapa a 18-a,
16 martie, Divizia C

• calan A intrat in funcțiune • 
i noua popicărie i

MINERUL ȘTIINȚA VULCAN — FAVIOR O- 
BAȘTIE : arbitrii : Adrian Radu, Emil Muntean și 
Andrei Csiki. Obs. Sever Bogdan.

MINERUL TELIUC — MINERUL GHELARI : 
arbitrii ; Ionel Cârstea, Robert Keksedi și Fiaviu 
Iacob. Obs. Ilie Ștefăniță. .

MINERUL LIVEZENI _ CFR MARMOSIM 
SIMERIA : arbitrii : Constantin Dănila, Erno Ma- 
gyari și Cornel Popescu. Obs. Achim Nechif.

DACIA ORĂȘTIE — CASINO ILIA: arbitrii: 
Petru Zlate, Fiaviu Bulgaru și Sorin Corpodi. Obs. 
loan Simion.

METALUL CRIȘCIOR — CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA : arbitrii : Daniel Lada, Adrian Cos- 
tea și Tibi Nistor. Obs Pavel Marincâu.

VICTORIA CALAN — ASA AURUL BRAD : 
arbitrii ; Vasile Capotescu, Daniel Haidiner și Be
niamin Popescu. Obs. Vasile Nemeș.

JIUL PEIRILA — UTILAJUL PETROȘANI: 
arbitrii : Stan Hanzt, Claudiu Suciu și Gabriel Ma- 
cavei. Obs. Mircea Pădurean.

MINERUL ANINOASA — MINERUL B.ĂRBA- 
TENI : arbitrii : Nicu Pândărelu, Traian Melha și 
David Daniel. Obs. Cornel Cărare.

ETAPA A 14-A, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

— CFR Alitnan Brad : 
Daniel Tirt și

arbitrii : 
Avram, 

arbitrii: 
Chiriță.

Foresta Orâștie 
Claudiu Durlescu,

Minerul II Ghelari — Recolta
Teodor Sava, Nicu Albulescu și 

Gloria Bretea Rom. — Gloria 
trii : loan Ciucă, Cornel Pop 
Obs. Petru Spărios.

Victoria Dobra — Avântul
Aurelian Lagu, Zoitan Gergely
Obs. Alexandru Groza

Santos Boz — Mureșul Brănișca : arbitrii : 
Claudiu Petric, TiȘeriu Haidu și Sorin Ciotlăuș. 
Obs. Laurean Hui.

Mecanizatorul Sântandrei — Fotbal Start Deva : 
arbitrii ; Valentin Verdeș, Constantin Dineș și 
Ionel Adam.

Retezatul Hațeg — Unirea Vcțel: arbitrii: 
Liviu Precupaș. Eugen Ambruș și Maniu Lucaci. 
Obs. Doru Toma.

De la subcomisia de disciplină arbitrii : Arbi
trul Petre Popa — Petroșani, de la jocul Victoria 
Călan — Casino Ilia, din 2 martie a fost suspendat 
5 etape.

Și

Răzvan
Băcia :
Ștefan
Geoagiu : arbi- 

Flavius Stenan.

Zdrapți : arbitrii : 
și Daniel Ilincea.

4

| După cum ne-a relatat 
‘ dl Gheorghe Avram, se- 
Icretar al Asociației Victo

ria ’90 Călan, in incinta 
J frumosului complex spor- 
| tiv a fost realizat un nou 
» succes al oamenilor de 
I aici, iubitori ai sportului: 
» a intrat in funcțiune noua 
(popicărie ce întregește 

munca, eforturile depuse 
! de S.C. Sidermet S.A. Că- 
I lan, conducerea Asocia- 
• ției Sportive Victoria '90 
| Călan care au reușit să 
» modernizeze vestiarele, in- 
I cinta stadionului, tabela 
* de marca) și cabina de 
Iradioficare a stadionului 

ce permit o organizare 
J exemplară a jocurilor de 
I fotbal.
» Noua popicărie are 2
a a a a a « mw • mm»

piste cu instalație automa- I 
tă, cu aparatură de la J 
„Sumei" Târgu Mureș. ■ 
Aici se pot întrece. la I 
tarife modice, toți cei ca- J 
re vor să practice popice- | 
le. Popicăria are și un bar » 
cu sucuri, mici gustări și I 
este la dispoziția publicu- , 
lui zilnic intre orele 10— I 
23. Tot in incinta stadio- I 
nului sunt amenajate te- > 
renuri de tenis și mini- I 
fotbal. *

De remarcat contribuția | 
deosebită adusă de un in- » 
semnat număr de pensio- I 
nari, meseriași pricepuți J 
și harnici, la ridicarea noii ■ 
popicărti, cărora, conduce- I 
rea clubului Victoria Că- ? 
lan dorește să le aducă și | 
pe această cale mulțumiri. «

f______________________________________________ ____ I

if !

:• Un gest plin de afecțiune!
• și noblețe al lui Mihai Leu?
r / !’• Așa cum anunțam într- TV, iar luni a fost invita-,’ 
«J unui din numerele trecute tul dlui Petre Roman,’’, 
!; ale ziarului nostru, proas- președintele senatului,
Ji patul campion mondial de Primit cu onorurile cu-îj 

box profesionist, categoria ignite unui campion, Mi-J» 
îj semimijlocîe, Mihai Leu, /iai teu nu uită nici o'! 
J, se află intr-o meritată pe- clipă că din prinosul bu-îj 
,J noadă de odihnă, până la curiei și al recunoștinței’! 
J. m.jlocul lunii martie. In saie sd dea și el la rândul’’’. 
J, acest timp insă continuă oamenilor. El a ținut!1 

să i se acorde atenția cu- să facă o vizită fostului’!
!• venită unui campion, campion olimpic de box, ■; 
.; fiind onorat de numeroase Nicolae Linca acum bol-! ■ 
,■ personalități. După primi- nav de parkinson, in sa-"! 
J. rile călduroase in Bucu- tuț reișa din județul AZba.ț
• ; rești. Hunedoara și la făcându-i o mare surpriză'- 
Ji -președinție, recent a pri~ boxerului aflat acum tnî
• ! mit din partea Ligii Pro- suferință. A fost un gest? 
•! fesioniste de Box meda- plin de afecțiune al lui 4 
J> lia de aur masiv și Di- Mthai ce ii arată genero-i 
j! ploma de onoare, dumi- zitatea sa sufletească, re-Ș
• J nici seara a fost printre cunoștința față de fostele £
!> invitații de onoare ai Pro- glorii ale boxului rontd-C 
j i cesului etapei de la Pro nesc. "5

Vicecampion național 
la judo

• V I DIVIZIA C
| ULIbJIQJBl^___

t

DIVIZIA A1

De durând Cosmin Pet- 
cu, elev la Liceul Horea 
din Deva, legitimat la .Clu
bul Michelian din Deva, 
pregătit de antrenorul Mu
gurel Ciușcă. a reușit un 
frumos succes la Campio
natul Național de Judo al 
României — juniori I — 
desfășurat la Iași, deve
nind vicecampion național 
al României.

Tânărul sportiv Cosmin 
Petcu are deja un palma
res sportiv impresionant: 
în anul 1992 a cucerit 
prima sa medalie de bronz 
la Campionatul național 
de juniori mici; 1993 — 
medalie de argint la ace
lași campionat; 1994 — me
dalie de aur la Campio
natul național de juniori 
I; 1995 — medalie de ar
gint la Campionatele in
ternaționale ale Belgiei; 
1995 — medalie de aur la 
Campionatele internaționa
le ale României; 1996 — 
medalie de aur la Cam
pionatele internaționale ale 
Belgiei.

Printre „părtașii1* la a- 
ceste succese se află pre
ședintele clubului „Miche
lian" din Deva. Iosif Man 
și sponsorii : Banca Co
mercială, Condor SA, I 
Coca-Cola Deva. (M. Sârbu)

♦ REZULTATELE ETAPEI : Min, Aninoasa — • 
2 Min. Livezeni 2—1; Min. Bărbăteni — Min. Ghe-» 
J lari 3—0; Favior Orăștie — Min. Teliuc 3—2: Uti- •, 
I lajul Petroșani — Min. Șt. Vulcan 3—2; ASA Au- I

* rul Brad — Jiul Petriia (neprezentare; 3—0; Constr. *
• Hunedoara — Victoria Călan 3—1; Casino Ilia — ?1♦ Met. Crișcior 1—2. CFR Marmosim Simeria — Da- »
1• cia Orăștie 4—2. 1 »
1o CLASA M E N T U L 1♦
I 1. Aurul Brad 17 14 1 2 63— 11 431

2. Constr. Hunedoara 17 12 3 2 57— 18 391•1 3. Min. Bărbăteni 17 10 2 5 53— 32 321• 4. CFR Marm. Simerta 17 10 1 6 63- 30 31*
5. Dacia Orăștie 17 9 3 5 53— 31 30 țI 6. Met. Crișcior 17 9 2 6 39— 30 291

j 7. Jiul Petriia 17 8 4 5 38— 29 281
8. Mm. Ghețari 17 8 1 8 36— 31 25 1
9. Casino Ilia 17 8 0 9 37— 50 24*

10. Min Șt. Vulcan •17 6 3 8 53— 29 21»j• 11. Min. Aninoasa 17 6 3 8 24— 35 211
12. Victoria Călan 17 6 1 10 30— 39 19 l
13. Min. Livezeni 17 5 3 9 33— 48 18 1• 14. Favior Orăștie 17 4 1 12 22— 49 13*
15. Min. Teliuc 17 3 1 13 34— 96 10 r1• 16. Utilajul Peroșani 17 3 0 14 34— 108 9r111 ETAPA VIITOARE : Min. Șt. Vulcan -- Favior f

t Orăștie; Min. Teliuc — Min. Ghelari; Min. Live-»
2 zeni — CFR Marmo-am; Dacia Orăștie — Casino» 

Iha; Met. Crișcior — Constr. Hd.; Victoria Călan —
* Aurul Brad; Jiul Petr la — Utilajul Petroșani; Min. I
* Aninoasa — Min. Bărbăteni.

țL, DIVIZIA B1 I
REZULTATELE ETAPEI : Rocar Buc.

— Steaua Mizil 9—0; Poiana Câmpina 
—- Gloria Buzău 2—2; Dunărea Călărași
— Foresta Fălticeni 1—2; Dacia Unirea 
Brăila — Precizia Săeele 2—2; Metrom 
Bv. — Politehnica Iași 1—0; Cetatea Tg. 
N. — Danubiana Ploiești 0—5; F.C. O- 
nești — Dunărea Galați 2—1; F.C. Bu
covina — Tractorul Bv. 2—0; Metalul Plo- 
peni — Petrolul Moinești 1—I.

CLASAMENTUL

L Foresta 18 13 2 3 40—11 41
2. Dacia Brăila 18 11 5 2 31—11 38
3. Precizia Săeele 18 10 2 6 31—26 32
4. Petr. Moinești 18 9 4 5 20—20 31
5. FC Onești 18 9 3 6 28—19 30
& Bucovina 18 8 5 5 22—21 29
7. Poli. Iași 18 8 3 7 25—23 27
8. Gl. Buzău 18 8 2 8 30—23 26
9. Rocar 18 8 2 8 29—23 26

10. Poiana C. 18 7 3 8 23—20 24
11. Tractorul 18 7 3 8 21—21 24
12. Dunărea Căi. 18 7 3 8 23—27 24
43. Metrom 18 6 4 8 22—17 22
14. AS Ploiești 18 6 3 9 23—23 21
15. Dun. Gal. 18 5 6 7 17—18 21
16. Met. Plopeni 18 4 6 8 14—22 18
17. Cetatea Tg. N. 18 4 4 10 19—30 16
18. Steaua Mizil 18 I 2 15 6—69 5

REZULTATELE ETAPEI : Chimica
Tâmăveni — Harghita Odorhei 2--0;
Vrancart Adjud -- Min. Comănești
1—0; Rafinăria Dărmăneșt — C.F.R.
Pașcani 3—0; I.C.I.M. Bv. — Unirea
Focșani I—2: Nitramonia Făgăraș — Me-
talul Toflea 2—1; Petr. Brăila — Dorna
Vatra Dornei 5—0; Constr. Reghin
Petr. Berea 0—0; Letea Bacău — Steaua
Mecanică Huși 2—0.

Echipele Viromet Victoria Șl Romra-
diatoare Brașov au stat, deoarece Zim-
brul Șiret și Melana Săvinești s-au re-
tras din campionat.

CLASAMENTUL
1. Nitramonia 18 11 3 4 29—17 36
2. Rafin. Dărm. 18 10 3 5 32—17 33
3. Chim. Târn. 18 10 3 5 24—14 33
4. Petr. Brăila 18 9 3 6 25—14 30
5. Letea Bacău 18 8 6 4 19—13 30
6. ICIM Brașov 18 8 3 7 24—19 27
7. Romradiat. 17 6 8 3 23—11 26
8. Constr. Reghin 18 8 2 8 19- -21 26
9. M. Comănești 18 7 3 8 20—22 24

10. CFR Pașcani 18 7 2 9 18—27 23
11. Viromet 17 7 1 9 21—20 22
12. Mec. Huși 18 6 4 8 18—24 22
13. Harghita 18 5 6 7 18—20 21
14. Petr. Berea 18 5 6 7 20—23 21
15. Vrancart 18 6 3 9 14—22 21
16. Dorna 18 7 0 11 18—34 21

| 17. Met. Toflea 18 6 2 10 21—31 20
18. Unirea Focșani 18 4 4 10 13—27 18

REZULTATELE ETAPEI : Midia Nă
vodari — C.S. Faur Buc. 0—1; Portul 
C-ța — Victoria Florești 1—1; Dunărea 
Giurgiu — Acumulatorul Buc. 3—2; A- 
tletic Buc. — Navol Oltenița 2—2; Ci
mentul Fieni — ȘNC Constanța 4—3; 
Callatis Mang. — FI. Moreni 3—1; Gl. 
Comești — Aversa Buc. 1—0; Cimentul 
Medg — Met. Filipești 2—1; Electromag
netica Buc. — Petrolistul Boldești 3—0; 
FC Chimia Buc, — Electrica Constanța
nu s-a disputat.

CLASAMENTUL
1. Electromag. 20 12 3 5 36—21 39
2. Cim. Fieni 20 10 6 4 33—14 36
3. Cim. Medgidia 20 11 3 6 24—19 36
4. Midia Năv. 20 11 2 7 34—20 35

i 51 Portul C-ța 20 11 2 7 29—22 35
! 6. Faur Buc. 20 9 6 5 32—20 33

7. FI. Moreni 20 10 3 7 33—28 33
8. Dun. Giur. 20 9 3 8 42—33 30
9. Petr. Boldești 20 9 3 8 32—26 30

10. Chimia Buc. 19 9 2 8 27—22 29
11. Navol Olt. 20 8 5 7 30—36 29
12. Met. Filipești 20 8 4 8 24—24 28
13. Callatis Mg. 20 8 3 9 33—30 27
14. FC Atletic 20 8 3 9 25—31 27

1 15. Vict. Florești 20 8 3 9 19—31 27
. 16. ȘNC C-ța 20 7 5 8 24—24 26
! 17. Gl. Cornești 20 6 4 10 21—31 22
i 18. Acumulatorul 20 5 4 11 21—38 19
1 19. Aversa Buc. 20 5 2 13 21—39 17

20. Electrica C-ța 19 1 2 16 8—39 5

REZULTATELE ETAPEI : UM Timi
șoara — West Petrom Pecica 4—0; FO 
Bihor — Sticla A. Țurda 2—1; Astral 
Deta — CPL Arad 3—1. Min. Ștei — 
Motorul Arad 2—0; Telecom Arad — 
Electrica Timiș. 0—I; Armătura Zalău 
— Metalurg. Cugir 2—0; Mobila Șimleu 
Silvaniei — Ind. C. Turzii 0—1: Phoe
nix B.M. — Mecanica Mârșa 2—0; Min. 
Baia Borșa — Viitorul Oradea 4—1; Șoi
mii Sibiu a stat.

CLASAMENTUL

1. UM? Timiș. 19 15 0 4 48—18 45
2. Ind. S.C. Turzii 19 13 4 2 27—11 43
3. Șoimii Sibiu 18 12 2 4 31—16 38
4. Armat. Zalău 19 12 2 5 31—19 38
5. Min. Ștei 19 11 1 7 40—25 34
6. Astral Deta 19 9 2 8 30—25 29
7. Met. Cugir 19 9 2 8 25—28 29
8. Elec. Timiș. 19 8 4 7 28—26 28
9. Phoenix B.M. 19 8 2 9 41—29 26

10. Min. Borșa 19 7 2 10 29—30 23
11. FC Bihor 19 6 4 9 22—26 22
12. Telecom Ar. 19 6 4 9 20—27 22
13. Mob. Șimleu 19 7 1 11 22—37 22
14. W.P. Pecica 19 6 4 9 30—53 22
15. Viit. Oradea 19 6 2 11 29—34 20
16. Sticla Turda 19 6 2 11 33—45 20
17. Motorn] Ar. 19 5 4 10 28—39 19
18. CPL Arad 19 5 4 10 15—32 19
19. Mec. Mârșa 19 5 2 12 20—29 17
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DURA LEX, SED LEX „MAI MARE PARTE NU LE PLACE OA
MENILOR ADEVĂRUL, PENTRU CĂ NU 
SUNT AȘA CUM FAC"

Dimitrie Țichindcal
♦ I 
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LA PIAȚA, DAR...

• După 12 ani de căsătorie, pe Neculai îl bân 
tuie gelozia

• Soțul și soția — veșnic însetați de alcool
• „Gabi“ și „Monica", intrușii care tulbură min. 

țile celor doi soți
• O noapte de beție, ceartă și bătăi
• Sadism sau demență ?

Când afli ce s-a putut 
petrece între doi soți ce 
au conviețuit împreună 12 
ani și au adus pe lume 
trei copii, nu poți decât 
să te crucești și să te în
trebi : cum Dumnezeu s-a 
putut întâmpla așa ce
va ? Și totuși...

La 20 de ani Neculai 
Gogu s-a căsătorit cu Mă- 
rioara. Fericitul eveni
ment s-a petrecut acum 
12 ani. Vremea a trecut, 
Neculai a ajuns vagone
tar la E.M. Uricani, iar 
prin casă i se zbenguiau 
trei copii. De vreo doi 
ani Visă, atât Neculai, 
■cât și Mărioara au înce
put să consume frecvent 
băuturi alcoolice. Se cer
tau, bărbatul își mai lovea 
nevasta. Oricum, nu prea 
multe prevesteau nenoro
cirea ce avea să se aba
tă asupra lor. Ea a venit 
însă într-o zi de sâmbă
tă, iar viața Mărioarei s-a

Anacronisme și contradicții în modificările 
aduse Codului Penal (III)

Pe de altă parte, execu
tarea pedepsei nu poate fi 
privită într-o optică re
presivă cu aspecte de tor
tură, ca măsuri de inhi
bare a potențialului in
fracțional al condamnatu
lui penal. Din acest punct 
de vedere, executarea pe
depsei trebuie să releve 
condamnatului perspecti
va libertății și a reintegră
rii în societate. în Olanda, 
bunăoară, evadarea nu re
prezintă o infracțiune ci 
o neglijență în serviciu a 
persoanelor care asigură 
paza deținutilor.

în altă ordine de idei, 
tratamentul infractorilor în 
lumea democratică nu se 
limitează la o simplă în
carcerare a celui care a 
săvârșit infracțiunea. Ma

Ultima sâmbătă din viata Mărioarei

curmat într-un mod mai 
mult decât tragic într-o 
duminică.

Ne aflăm așadar în 
sâmbăta de la mijlocul 
lui februarie curent. De * * 

câteva zile Mărioara a ie
șit din spital, unde a fost 
internată pentru niște ar
suri la mâna dreaptă. 
Tensiunea dintre cei doi 
soți este destul de mare, 
mai ales că ambii consu
mă alcool, iar femeia îi 
spusese bărbatului că la 
spital l-a cunoscut pe 
Gabi, un asistent medi
cal cu care a întreținut 
relații sexuale. Către sea
ră, Mărioara începe să-i 
reproșeze soțului că în
treține relații sexuale cu 
Monica. : Cheful continuă
toată noaptea, iar cu cât

rea majoritate a statelor 
europene impun acestui 
sistem inchizitorial un ta
blou cu largi extensii de 
tratament penal. Ca atare, 
pedeapsa închisorii nu nu

mai că a devenit o excep
ție în cazul faptelor pe
nale cu grad redus de pe
riculozitate socială, dar și-a 
diversificat modalitățile de 
executare, devenind din 
ce în ce mai aptă să-1 re
integreze pe infractor în 
societate. în plus, înlocui
rea pedepselor privative

CRIMA SUB LUPA

DEZBATERI JURIDICE

votea din sticlă se îm
puțina, cu atât cei doi 
deveneau mai înverșunați 
în a-și reproșa infidelita
tea. La un moment dat, 
Neculai pune mâna pe un 
furtun de cauciuc și în
cepe să lovească. Nu prea 
alege, dă pe unde apucă. 
Apoi, cearta și cheful 
continuă.

Dimineața zilei de du
minică îi găsește pe soți 
obosiți, mahmuri și sures

citați. în sufragerie, pe 
o canapea, privesc la te
levizor. Neculai își amin
tește ceva... O prinde pe 
Mărioara cu mâinile de 
piept și o izbește cu ca
pul de peretele din spa
te. Sângele începe să 
curgă pe perete și pardo
seală. Femeia pleacă la 
bucătărie.

„Am urmat-o. Am luat 
un cuțit de bucătărie și 
i-am aplicat o lovitură în 
zona inimii**  — va decla
ra Gogu. Femeia nu stri
gă. Merge în dormitor.

de libertate cu pedepse al
ternative a devenit un mij
loc de corectare a compor
tamentului deviant sub o 
strictă și atentă suprave
ghere polițienească.

Legea, pentru a-și rea
liza rolul preventiv, tre. 
buie să fie simplă și cla
ră, să nu dea naștere la 
interpretări. De exemplu, 
dispozițiile legale privind 
liberarea provizorie sub 
control judiciar și pe cau
țiune trebuie să arate ca
zurile când se aplică, ma

își aprinde o țigară și mai 
bea un pahar cu votcă. 
La o vreme revine pe ca
napeaua din sufragerie. 
Neculai ia din nou fur
tunul și îi aplică lovituri 
pe tot corpul, reproșân- 
du-i că l-a înșelat. Ea îi 
răspunde că dacă nu-i 
convine, îl lasă cu cei trei 
copii și pleacă. Bărbatul 
o amenință că o s-o taie 
ca pe o scoică, după care 
îi face două tăieturi în 
vagin. Mărioara nu mai 
opune nici o rezistență. 
Are totuși puterea să 
meargă până la baie și 
să șteargă din sângele 
ce-i curgea abundent din 
rana de la piept. Apoi...

„Am observat că îi es
te rău — declară Necu
lai. I-am făcut respirație 
gură la gură, dar nu și-a 
mai revenit". De fapt, fe
meia nu și-a mai revenit 
niciodată. Degeaba a ple
cat Neculai la spitalul 
din apropierea locuinței 
și a anunțat. Medicul ca
re a sosit a constatat 
doar moartea Mărioarei. 
15 februarie 1997 fusese 
ultima sâmbătă din viața 
ei.
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gistratului revenindu-i doar 
sarcina de a stabili cuan
tumul cauțiunii. In acest 
fel s-ar înlătura abuzurile, 
precum și situațiile și sus
piciunile de corupție.

Sistemul de drept tre
buie să impună regula răs
punderii pentru faptele 
celor care, prin măsurile 
evidente luate — de cer
cetare, judecare etc. — au 
cauzat prejudicii materia
le sau morale persoanelor 
incriminate. în acest fel 
s-ar reduce cazurile de 
corupție și am promova 
valorile în toate domenii
le de activitate, inclusiv 
în cel al înfăptuirii jus
tiției.

CORNEL MIIlAESCU, 
avocat

Baroul Hunedoara - Deva

In zona pieței Obor din 
Hunedoara un punct de 
lucru îl avea ji SC PP Im- 
pex SRL Tîrgu Jiu. Trea. 
ba este că aproape o lu
nă firma a desfășurat ac
tivitate de alimentație pu.

UN AN FĂRĂ IMPOZIT !
In tot cursul anului tre

cut SC Lizalis Impex SRL 
Petroșani nu a determinat 
și virat impozitul pe pro. 
fit.

S-AU DUS 8 800 000 DE LEI
Nu mare lucru s-a în

tâmplat la SC Bleau Pro- 
dex SRL Hunedoara, dar 
din acest motiv firma a 
pierdut aproape 9 000 000 
de lei. Care este motivul? 
Plata în numerar peste 
plafonul admis de lege. 
M 4 MW 4 MW 4 MW 4 MW 4 Mr 4 «W 4 MM 4 MW 4 MW 4 4 WM 4 MM

Pagină realizată de VALENTIN NEAGV

blică fără a îndeplini con
dițiile stabilite de lege.

Cele 2 000 000 de lei rea
lizate în acest timp au fost 
confiscate. S-a adăugat șt 
o amendă de 600 000 de Zei 
aplicată de Garda Finan
ciară.

Suma sustrasă a fost ăe 
1 494 000 de lei. Banii au 
fost confiscați, iar amen
da de 100 000 de lei.

Peste cele 5 000 000 âe 
lei care este plafonul ma
xim, depășirea a fost de 
6 S00 000 lei, bani care att 
fost confiscați. S-a mai a- 
dăugat o amendă de 2 mi
lioane de lei!

i
CĂSĂTORIA

în privința întocmirii 
actului de căsătorie, le
gea stabilește că decla
rația de căsătorie se fa
ce personal de către vii
torii soți, în scriș, la au
toritatea administrației 
publice locale, unde ur
mează a se încheia că
sătoria.

Dacă unul dintre vii
torii soți nu se află în 
localitatea unde urmează 
a se încheia căsătoria, el 
poate face declarația de 
căsătorie la autoritatea 
administrativă în a că
rei rază teritorială are 
domiciliul sau reședința 
care o transmite în ter
men de 48 de ore la lo

cul unde urmează a se 
încheia căsătoria.

ÎNTOCMIREA 
ACTULUI DE DECES

Declararea decesului se 
face în termen de 3 zile 
de la data încetării din 
viață a persoanei. în a. 
cest termen se cuprinde 
atât ziua în care s-a pro
dus decesul cât și ora în 
care se face declarația.

în schimb, atunci când 
decesul se datorează u- 
nei sinucideri, unui acci
dent sau altor cauze vio
lente, precum și în cazul 
găsirii unui cadavru, de
clararea se face în termen 
de 48 de ore, socotit din 
momentul decesului sau 
al găsirii cadavrului. De

Actele de stare civilă
remarcat că, în cazul în 
care decesul nu a fost 
declarat în termen, în
tocmirea actului de de

NOI LEGI ȘI DECRETE

ces se face numai cu a- 
probarea Parchetului.

întocmirea actului de 
deces se face la autori
tatea administrației pu
blice locale în a cărei ra
ză s-a produs decesul. 
Declarantul va depune 
certificatul medical con
statator al decesului, ac. 
tul de identitate și, dacă 

este cazul, livretul mili
tar sau adeverința de 
recrutare a celui dece
dat.

CONTRAVENȚII LA 
REGIMUL ACTELOR DE 

STARE CIVILA

Legat de actele de sta
re civilă, Legea stabileș
te și o seamă de sanc
țiuni cuprinse între 
30 000 și 60 000 de lei și 
între 40 000 și 80 000 de 
lei.

în prima categorie in
tră: • deținerea fără 
drept a certificatului de 
stare civilă aparținând 
altei persoane • nedecla- 
rarea nașterii sau a de
cesului la termenele pre
văzute • Neasigurarea 
conservării și securității 
registrelor și certificate
lor de stare civilă.

€ea de a doua catego
rie de contravenții este 
mai largă. Iată câteva pe 
care le considerăm mal 
importante: • nerespec- 
tarea termenului prevă
zut privind sesizarea po
liției despre găsirea unui 
copil sau abandonarea a- 
cestuia într-o unitate sa
nitară • neeliberarea de 
către personalul medi

co-sanitar competent, în 
termenele legale, de de. 
clarare a nașterii și a de
cesului, a certificatelor 
medicale constatatoare a- 
le acestor fapte • neve- 
rificarea de către oficiul 
de stare civilă a realită
ții contractului declara
ției și a concordanței a- 
cesteia cu actele de iden
titate, certificatele de 
stare civilă și celelalte 
înscrisuri prezentate • 
oficierea de servicii re
ligioase în cazul căsăto
riilor sau înhumării fără 
a fi prezentat certificatul 
de căsătorie sau adeve
rința de înhumare • pier
derea sau deteriorarea 
certificatelor de stare 
civilă etc.
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„EvaS.A.“
© — Ce-ai dori să-ți a- 

duc de ziua ta ?
— Doar pe tine, numai 

pe tine, iubitule! Pe tine 
într-o Toyota.

— Nu vrei cam mult ?
— Atunci poți trimite 

numai mașina I
© —: Costele, toată noap

tea ai rostit un nume : Flo
rentina.

— Aha, da, este nume
le calului pe care am pa
riat la curse.

— Poate de aceea ți-a 
dat telefon. Să-ți ceară 
scuze...

Q — Iubitule, prietenul I 
nostru Mirel gătește mult ■ 
mai bine decât soția lui. ■

— E un dobitoc. Când ! 
l-am învățat să gătească, j 
i-am spus ca ăsta să fie 
secretul vieții sale...
Culese și „asezonate**  de

ILIE LE AIIU '

A venit primăvara ! E timpul să curățăm zonele verzi.
Foto : ANTON SOCACI
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„Miss Alicia66 sau
feminității

Anul școlar 1989—'90... 
In clasa a V-a A de la 
Grupul Școlar Sportiv De
va venea, începând cu al 
doilea trimestru, un copil, 
Alexandru Popa. Mama 
lui, Gabriela, l-a adus 
până la ușa clasei și mi 
l-a lăsat în grijă. Când 
am revăzut-o apoi la șe
dința cu părinții am a- 
flat că se ocupă de crea
ție vestimentară și că, a- 
riginară fiind din Orăș- 
tie, aparține familiei de 
artiști plastici Tengheru.

Ceea ce mă impresio
nează dintru început, a- 
tunci când stau de vor
bă cu cineva, sunt ochii 
și zâmbetul. Apoi vocea... 
Dna Gabriela Popa vor
bea atunci ca și acum, 
la prezentarea-spectacol 
din 1 martie 1997, pre. 
luată de TVR 1 de la Ti- 
mișoara, cu un firesc cu
ceritor prin totala lui 
lipsă de ostentație, în fra. 
ze cumpănite, din care 
răzbate o undă de deta
șare față de tot ceea ce 
este neesențial, banal sau 
fals. Am ajuns s-o cu. 
nosc mai bine, ca și pe 
echipa cu care lucra, vi- 
zitând.o la micul atelier- 
boutique din preajma Co
legiului Național „Dece
dai" Deva. Numele lui 
„Miss Alicia" mi.a trezit, 
involuntar asociații cu 
personaje cunoscute din 
cărțile copilăriei și ado
lescenței.

Anul 1996... Am văzut 
cu uimire că atelierul- 
boutique „Miss Alicia" 
primește treptat o altă 
dimensiune. După o vre. 
me, albul și vitrinele mari 
cu forme ce amintesc de

jocurile fețelor unei pris
me de cristal, tivite cu 
aluminiu mat-argintiu, 
zvelta scară interioară au 
conturat definitiv și in 
mod absolut unic în ora. 
șui nostru un nou ma
gazin de creație vesti
mentară de înaltă clasă.

...1 martie 1997, ora 
prânzului, emisiunea 
„Turnul Babei" prezenta
tă pe postul național 
TVR 1 de Cristei Ungar 
prilejuiește la început o 
întâlnire pe calea filmu-

„OCIII ȘI ZÂMBET“

lui-biografie cu „regele 
modei", Karl Lagerfeld, 
pentru ca apoi, revenind 
la spațiul românesc, să 
invite pe rând în cadrul 
TVR Timișoara patru 
creatoare de vestimenta
ție din Timișoara, Caran. 
sebeș, Arad și Deva.

Parada oferită de fie
care dintre cele patru 
creatoare de modele a 
fost prezentată cu dezin. 
voltură de manechinele 
Școlii „Tina Charme", 
creată anume pentru în
drumarea tinerelor cu ta. 
lent nativ și aplicație spre 
această meserie. Am re
marcat cromatismul și 
linia generală propuse de 
cele patru case de modă, 
dar am fost în primul 
rând fascinată de alter, 
nanța alb-negru a casei 
„Miss Alicia". Chiar și 
dna Gabriela Popa pur. 
ta o creație originală tot 
alb-negru, o bluză ro. 
mantică, vaporoasă și un 
soi de sarafan cu bride. 
Sobrietatea și prestanța

magia

pe care le impun din £ 
start albul și negrul au T 
fost armonios echilibrate I 
de exuberanța și ineditul t 
jocurilor de contraste. A 

...Tot atunci am aflat, ' 
din interviul cu dna Ga. 
briela Popa, că fiecare 
creație poartă un nume 
și că acesta ține să reme
moreze fie un detaliu u.
neari neștiut de nimeni, 
in afară de creatoarea 
modelului și de maestrele 
anonime ale acului și ma
șinii de cusut din atelier, 
fie o fulgurare din uni. 
versul socio-cultural al 
secolului nostru (și poate 
a altor secole de cultură}. 
Semnele devin astfel sem. 
nificații unice, integrate 
în modelul vestimentar ce
poartă acel nume.

Finalul emisiunii l-a 
constituit acordarea, de 
către publicul.juriu, a 
premiului pentru cea mai 
izbutită creație. Acolo, la 
Timișoara, în cetatea bă
nățenilor cu dare de mâ. 
nă și legitime orgolii lo
cale, dna Gabriela „Aii. 
cia" Popa din Deva (îmi 
permit să asociez astfel 
cele două nume, care ori
cum fac de.acum o uni
tate de sens) a obținut 
premiul mult râvnit. Este 
aceasta recunoașterea, mai 
presus de mândriile tre
cătoare sau de jocurile 
intereselor de moment, a 
girului calității autentice, 
înscrise într.un lung șir 
de creații, toate purtând 
amprenta unei personali
tăți bine conturate în e. 
chUibrul ei interior.

Prof. CARMEN 
GRIBINCEA

Nepoțeii — razele 
noastre de speranță

Dna Sabina Vînduț, se
cretară la Consiliul local 
Certej, era preocupată de 
depistarea familiilor săra
ce, cu mai mulți copii, a 
orfanilor și vârstnicilor a- 
flați în situații deosebite 
— așa cum se cerea într-o 
adresă emisă de Direcția 
Muncii. „Sunt antrenați la 
aceasta și consilierii, cei 
care cunosc cu precizie si
tuația fiecărei familii din 
cel mai îndepărtat sat al 
comunei".

în minutele pe care 1 
le-am răpit din prețiosul 
timp, am, vorbit despre 
muncă și viață, împliniri 
și necazuri.

„Prinjăria a fost a doua 
mea familie — spunea. De 
la vârsta de 18 ani lucrez 
aici, completându-mi în
tre timp și studiile. Am 
început cu cel mai mic 
post de funcționar, apoi 
statistician, contabil și. în 
fine, secretar. M.a pasio
nat această muncă, aici 
unde converg t<ț,ite pro
blemele obștii și unde dia
logul cu oamenii este per
manent... Am oficiat în a- 
tâția ani multe căsătorii".

Acum, la un pas de în
chiderea cărții de muncă, 
privește în urmă și nu-i 
vine să creadă că au tre
cut câteva decenii de-a- 
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tunci.</„Dar vă rog să nu 
scrieți. Lumea mă cunoaș
te — locuiesc aici de-o via
ță, în Hondol m-am năs
cut, tatăl meu fiind miner 
la exploatare. Și apoi cred 
că modestia este o calita
te".

N-am respectat dorința 
dnei secretare. Dimpotri
vă, am insistat să aflăm 
câte ceva și despre viața 
dumneaei, dincolo de pri
mărie. Ca orice soție și 
mamă, cum ne povestea, a 
avut parte de bucurii și 
de necazuri. Cel cu care 
le-a împărțit, de-a lungul 
vieții, nu mai este. După 
o lungă suferință, ta pără
sit această lume, lăsând în 
inimile soției și celor doi 
copii o durere fără mar
gini.

Dar viața merge înainte. 
Acum cei doi copii — fa
ta și băiatul — sunt la 
rosturile lor, au familiile 
și copiii lor. iar dna Sa
bina este bunica a patru 
nepoței.

N-a încetat să-i ajute pe 
toți, așa cum a făcut din- 
totdeauna, considerând că 
indiferent de vârstă copiii 
rămân pentru părinți tot 
copii: Iar nepoțeii „raze*  de 
speranță care ne "mențin 
voința și dorința de a trăi".

ESTERA SÎNA

Neîncetat
Neîncetat, o absență 
Umple golul din mine, 
Neîncetat alte stele 
apun în mine, 
Neîncetat anotimpuri 

se amestecă
Din ce în ce mai straniu. 

, Neîncetat alte valuri 
i Se izbesc
1 De țărmul ființei mele 

Neîncetat...
I

! Tăcerea
' Mă împarte tăcerea 
i în frânturi de gânduri 
: Sălbatice vânturi 
| Mă apropie de margini.

Departe sunt.
De cerul ființei mele 
Drumul până Ia stele 
în vis mj s-a frânt.

ELENA MONDA, 
Deva

Florile? Un lux
La acest început de mar

tie e o plăcere să treci prin 
zona Pieței Centrale Deva 
rezervată florilor. Garoafe, 
frezii, trandafiri, zambile, 
azalee, lalele ori narcise, 
colorate și parfumate, dau 
acestui colț de piață as
pectul unui mic paradis. 
Nu știi ce să admiri mai 
întâi. Privești cu încânta
re frumusețea florilor șl 
te gândești cu întristare la 
faptul că nu-ți dă mâna 
să ți le cumperi.

•re

,wz.

«Ce se mai au<le cu prețurile ?" Foto • ANTON SOCACI

„Florile au ajuns un lux" 
— consideră dna Verghe- 
lia Chifor, una dintre per
soanele care ne oferă a- 
ceste gingașe frumuseți. A- 
cum, când alimentele s-au 
scumpit atât de mult, flori 
cumpărăm doar când sun
tem obligați de un eveni
ment anume. Iar cei ce 
comercializează florile, fra
gile și perisabile, spun că 
sunt mulțumiți dacă-și scot 
banii investiți în achizițio
narea lor. (V.R.)

—

i Câteva tehnici ! 
! antistres i i !11 • MEDITAȚIE. Așezați-vă confortabil și închideți î j
I ochii. Amintiți-vă două versuri dintr-o poezie preferată. | i

Intr-un ritm lent, repetați de câteva ori, pe un ton •' 
* egal, aceleași versuri. |

• VIZU ALIZAREA. Așezată, cu spatele drept, « 
• picioarele îAdoite și tălpile pe podea, brațele spriji- I 
| nite pe coate și palmele deschise în sus. închideți J 
, ochii și, relaxată, expirați de trei ori. Deschideți | 
I ochii. Repetați de trei ori. <•

• DESTINDEREA SUBLIMINALA. Metoda este î 
î bazată pe audierea muzicii acustice sau electronice | 
I și combate anxietatea. Instalați-vă comod, în semi- • 
J obscuritate, cu ochii închiși, într-o totală pasivitate. | 
| Ascultați o muzică potrivită stării dv de suflet. Du- • 
. pă câteva minute aveți o senzație totală de relaxare. I 
| Benefică pentru întregul organism. ’

.V
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Dosare e Vad m 
nu vor declanșa procese
Dosarele de corupție pre

zentate de liderul PRM, 
Cornelii Vadim Tudor, 
președintelui Emil Con- 
stantinescu, nu sunt sufi
ciente pentru demararea 
unor anchete judecătorești, 
a declarat consilierul pre
zidențial Sorin Moisescu.

Sorin Moisescu, șef al 
Departamentului juridic și 
Coordonator al acțiunilor 
Consiliului Național de Ac
țiune împotriva Corupției 
și Crimei Organizate 
<CNAICCO), a afirmat că 
dosarele cuprind articole 
de ziar, scrise de liderul 
PRM fără alte documente

care să sprijine afirmațiile 
sale și care să p iață fi ve
rificate. Toate Jos'.rele au 
fost trimise Procuraturii, 
Ministerului de Interne sau 
comisiilor județene antico- 
rupție, a precizat consilie
rul prezidențial, transmite 
PRO FM.

Liderul PRM, C.V. Tu
dor, a înmânat președinte
lui Emil Constantinescu, la 
sfârșitul lunii ianuarie, 15 
dosare care conțin, in o- 
pinia sa, „probe concrete, 
zdrobitoare", privind co
rupția unor persoane d’n 
cercurile Puterii.

Magistrata 
duc lipsă de spațiu

Problema spațiilor pen
tru desfășurarea activită
ților magistraților bucureș- 
teni ar putea fi rezolvată 
prin eliberarea sediului o- 

j cupat de Curtea Supremă 
de Justiție în Palatul de 

| Justiție. 3 declarat Sorin 
; Moisescu, consilier prezi- 
| dențial pe probleme juri

dice.
Moisescu a afirmat că 

ministrul Justiției, Valeriu 
Stoica, este de acord cu a- 
ceastă soluție. In prezent

se așteaptă acordul preșe
dintelui Emil Constanti
nescu pentru a putea dis
cuta, în acest sens, cu pre
mierul Victor Ciorbea, 
transmite PRO FM.

Consilierul prezidențial 
consideră că termenul de 
două luni acordat de ma
gistral guvernului pentru 
rezolvarea problemelor 
privind salarizarea și le
gislația din domeniu va fi 
depășit, din cauza modali
tăților de lucru din Parla
ment.

Fundația USE Euro Med 
Organizează, pentru al trei
lea an consecutiv, două 
manifestări ocazionate de 
cea mai importantă sărbă
toare a poporului irlandez. 
Ziua Sfântului Patrick, ce
lebrată de milioane de oa
meni din întreaga lume la 
17 martie.

Sfântul Patrick este cel 
care a creștinat Irlanda în 
secolul V. d.H„ 17 martie 
fimd ziua in căre peste tot 
In lume unde există comu
nități de irlandezi se ce
lebrează sărbătoarea sa, cu 
muzică, dansuri și, mai a- 
ies. bere.

Organizatorii manifesta

Sfântul Patrick la București
țiilor, Împreună cu Fun
dația Tinerilor Jurnaliști 
din România (FTJR) și or
ganizația Press for Pro
gress, au anunțat duminică, 
într-o conferință de pre
să, desfășurarea unei gale 
internaționale cu ocazia 
Sf. Patrick, destinate strân
gerii de fonduri pentru 
programele viitoare ale 
FTJR. In cadrul acestei 
gale, care va avea loc pe 
data de 14 martie la Cer
cul Militar Național, vor fi 
decernate și premiile na
ționale pentru jurnalism

civic, în urma concursului 
organizat de FTJR.

Gala este punctul culmi
nant al programului inițiat 
de Use Euro Med și FTJR 
anul trecut, program inti
tulat „Getting Together”, 
care a încercat strângerea 
colaborării între presă, re
prezentanții ONG-urilor 
(organizații nonguverna- 
mentale) și cercurile de a- 
faceri din România. Un 
exemplu al reușitei acestui 
program a fost prezentat 
de Nicolo della Puppa, re
prezentantul Grupului de

Studiu pentru Handicapați, 
care s-a referit la felul în 
care, sub acest program, 
persoanele cu handicap fi
zic au urmat un program 
de pregătire în informati
că, fiind acum "Capabili să 
ofere servicii de adminis
trare a bazelor de date sau 
de contabilitate pe compu
ter.

In afara galei. Use Euro 
Med și FTJR vor organiza 
și un concert de muzică 
irlandeză, luni, 17 martie, 
la Sala Palatului. Concer
tul, întitulat „Arta celtică 
a iubirii și pasiunii", va fi 
susținut de cvartetul An 
Cruinniu din Dublin.

Moartea lui loan Cioabă 
oglindită în presa 

internațională
Decesul regelui interna

tional al rromilor, loan 
Cioabă. este consemnat în 
numerele din această săp
tămână ale revistelor 
„Time" șl „The Economist”.

.The Economist" alocă o 
totreagă pagină lui Cioa- 
bă, afirmând că „auto-pro- 
clamatul rege al tuturor 
rromilor" nu a reușit să 
găsească prea multe per
soane dispuse să-i devină 
supuși printre rromi exis
tând credința că ideea de

țege contravine tocmai e- 
senței l..r ncmade.

Revista „Time", care con
semnează decesul lui Cioa
bă într-un scurt anunț, a- 
firmă că acesta s-a stră
duit, în caii at®a sa de re
prezentant al rromilor la 
Națiunile Unite, să îmbu
nătățească condițiile de 
viață ale celor peste 10 
milioane de rromi din în
treaga lume.

loan Cioabă a murit pe 
23 februarie. în urma unui 
infarct miocardic, la vâr
sta de 62 de ani.

Dacii la
Expoziția „Dacii"; orga

nizată de Muzeul Național 
de Istorie a României, in 
colaborare cu grupul ita
lian Elemond (Elccta- 
Emaudi-Mondadori), se 
deschide în Italia, la Flo
rența. la Palazzo Strozzi, 
în perioada martie — iu
nie 1997, informează Mi
nisterul Culturii.

Expoziția, prima de o a- 
semenea amploare organi
zată în Italia, reconstituie 
istoria culturii dacilor, în
cepând cu etapa formării 
etniei geto-daciior, de la 
mijlocul primei epoci a 
flerului, până la cuceri
rea Daciei de către romani

Ea cuprinde peste o mie 
de piese arheologice, înce-

Florența«
pând din sec. II—III î.Ch.r. 
până în sec. 2—3 d.Ch.r. 
— obiecte din aur. argint, 
ceramică, unelte din fier 
și bronz — selecție com
pletată cu mulaje după 
două metope de la Adam
clisi.

Menționăm că în nici o 
altă țară europeană nu a 
mai fost organizată până 
acum o expoziție centrată 
exclusiv pe civilizația ge- 
to~dacil)or.

Ministerul Culturii, Mu
zeul Național de Istorie și 
grupul italian Elemond au 
organizat o conferință de 
presă, în scopul prezentă
rii acestei inițiative româ- 
no-italiene de colaborare 
culturală, luni, 10. 03. '97.
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS” S.A.

DEVA
înm. în Reg. Com. sub nr. J.20.76/1991
în baza Legii nr. 58/1991 și a Legii nr. 31/1991, 

art. 73, a'in.-l și art. 77, alin. 1
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERAlA ORDINARA A ACȚIONARILOR 
ORDINEA DE ZI:
Consiliului de Administrație privind 

până la închide- 
1996 și prognoza evoluției acti-

1. Raportul 
programul de activitate al societății 
rea anului financ ar 
viiăț’i în anul 1997.

2. Raportul de 
cițiului financiar pe 
lui.

3. Raportul de 
activitatea economico-financiară pe anul 1996.

4. Diverse.
Adunarea generală va avea loc în data 

martie 1997, ora 18,

Gestiune privind încheierea exer- 
anul 1996 și aprobarea

activitate al cenzorilor

bilanțu-

privind

de 26
la sediul socie ăjii.

In conformitate cu art. 74 și art. 77 a doua adu
nare q?nerală va avea loc în data de 28 martie 1997, 
ora 18, la sediul societății.

INSPECTORATUL JUDEȚEAN 
DE PROTECȚIA PLANTELOR 

ȘI CARANTINA FITOSANITARĂ 
HUNEDOARA—DEVA

Organizează în data de 28 martie 
licitație pentru închirierea unor spații 
comercializarea pesticidelor în localitățile 
va, Orăștie, Hațeg, Ilia și Brad.

Licitația are loc la sediul Inspectoratului 
str. A. Vlaicu, nr. 25, tel. 216147.

1997 
de

De-

SIF BANAT-CRIȘANA
Reamintește cetățenilor că certificatele de 

acționar emise de Societatea de Investiții Fi
nanciare (fost FPP I Banat-Crișana) se distri
buie :

• în municipiul Deva prin centrul 
distribuire situat în bdul Libertății, bl. 
parter, lângă cofetăria „Scala”;

• în Hunedoara la centrul din P-ța 
mentară Obor;

• în Petroșani la parterul redacției 
rului „Matinal”;

• în Orăștie la sala Astra ;
• Brad — la centrul de lângă cofetăria 

„Union”, vis-a-vis de BCR Brad, conform 
programelor de lucru afișate Ia fiecare cen
tru de distribuire, până la data de 22. III. a.c.

După această dată, certificatele de acțio
nar se vor putea ridica de la sediul SIF 
Banat-Crisana din Arad.

Informații suplimentare se pot obține de 
la centrele de distribuire amintite.
_____ _ . \------------------ -

INSPECTORATUL JUDEȚEAN 
DE PROTECȚIA Pi ANTELOR 

ȘI CARANTINA FITO^ANITARA 
HUNEDOARA- -DEVA

Organizează în data de 27 martie
concurs de ocupare a postului de inspector 
carantină fîtosanitară. La concurs se pot în
scrie absolvenți ai următoarelor facultăți :

— agronomie, horticultură. biologie, cu 
vechime în protecția plantelor de minim 
ani.

Tematica de concurs este afișată la se
diul inspectoratului (str. A. Vlaicu, nr. 25, 
telefon 216147).

de 
IA,

ali-

zia-

MEDIAFAX

Un conductor român a fost 
jefuit în Gara Centrală 

din
Un conductor român a 

lost jefuit, vineri seara, în 
vaginul motor care efec
tuează cursa regulată Giur
giu — Ruse, transmite co
respondentul MEDIAFAX 
la Sofia, citând cotidianul 
„Trud".

Steluța Dumitrașcu, în 
vârstă de 29 de ani, a fost 
fortată. sub amenințarea u- 
nui cuțit, să îi dea unui 
țigan 500 000 de lei, sumă 
obținută din vânzarea bi
letelor.

Hoțul a tras semnalul de 
a ’ cu 500 de metri î-

Ruse
nair.te de mirarea în Gara 
Centrală din Ruse. El a 
reușit să dispară. împreu
nă cu alte 6—7 persoane 
neiaent fierte, relatează co
tidianul citat.

Asasinat 
în fața locuinței sale

Un om de afaceri ungar, 
din Szeged, a fost împuș
cat mortal în fața locuin
ței sale, a anunțat, dumi
nică, poliția locală, citată 
de AP.

Asupra victimei au fost 
trase opt focuri de armă, 
de la distanță mică, poli
ția afirmând că a fost vor
ba despre o reglare a con
turilor între oamenii de 
afaceri locali. Asasinatul a

avut loc sâmbătă noaptea, 
în același timp cu acest 

atac, o grenadă de mână 
a explodat în zonă, dar 
poliția nu a stabilit, încă, 
dacă aceasta aparținea vic
timei sau atacatorului.

Ungaria a fost afectată, 
în ultima perioadă, de un 
val de peste 30 de atenta
te cu bombă sau cu gre
nade de mână și cu ata
curi de tip mafiot asupra 
unc.r oameni de afaceri.

Și-au ucis colegii
Elevii unei școli milita

re ruse au desohis focul 
asupra colegilor lor, uci
gând șase persoane și ră
nind grav alte două, trans-

mite AP.
Doi dintre cei trei ata

catori au fugit de la înal
ta Școală de Construcții 
Militare din Kamișin. fiind

căutați de poliția locală, se 
arată într-un comunicat al 
Parchetului din Volgograd.

Kamișin este un oraș si
tuat pe fluviul Volga, la 
800 km sud-est de Mosco 
va.

Nu se cunosc, deocam
dată. alte detalii.

I 
I 
I
I
*I 
I
*I
*I 
I
I
*I 
I
*I
*I
w

I 
I

1997

o
8

I 
I
*I
I
*I
*I
*I
I
*I
*I
*I
*I
I
*I
VI
VI
VI
VI
I
I
I

I
*I
i
*I
i
*I
«II
*I
I
I 
I
V 
k

S.C. SARMINTEX S.A.
DEVA

str. Apuseni, nj. 1
Vinde prin licitație publică transpalete 

manuale și electrice, electrostîvuitoare peii- 
tru ridicat mărfuri pe verticală, cărucioare 
manuale, dulapuri metalice cu 3 uși tip vestiar, 
cântare 500 kg., 
cum și rafturi 
mărfuri.

Licitația va 
marți si joi ale 
de 13. III. 1997.

Societatea
pentru depozitare sau comercializare mărfuri. 
Prețuri negociabile. (99176)

w J a *̂a*  a a a

boxă paleți tip EURO, pre- 
metalice pentru depozitare

avea loc în fiecare 
săptămânii, începând

oferă, de asemenea,

* a

dezi 
cu data

spații
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OFERĂ: cultivatorilor de porumb - pentru anul 1997 - o gama variata 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

• Proprietatea de a ramane verde la maturitate; 
® Rezistenta la seceta, boli si cădere;
® Suporta densități mari;

• Potential ridicat de producție:
® Adaptabilitate la recoltarea mecanizata;
• Capacitate de pierdere rapida a apei in timpui măturării,

Alege Acum și vei
Pentru relati! suplimentare va putef: adresa te

Distribuitorii autorizați ai firmei Pioneer

PREFECTURA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ

I
*

I
w

I
%

I
te

concurs în ziua de 27 martie 1997 
pentru ocuparea următoarelor posturi
• Inspector de specialitate (studii supe- |

rioare economice); »
• Inspector de specialitate (studii supe- | 

rioare), vechime pentru ambele posturi -- * 
5 ani în specialitate;

• Consilier juridic (5 ani în specialitate). 
Informații la Prefectură — Direcția Re

surse Umane, telefon 211850/146, 144.

S.C. POLIDAVA S.A. 
DEVA

RAISSA

PAHKA 

s MĂRISTĂ

șm
VASILICA

Hibrid Iriliniur extralimpuiiu cu potențial de producție ridicat (pesle 

8000 kg/ha).

Hibrid ti taior extrnhnipuriu, cu pofeuțiul de producție toarte ridkut 

(peste 9000 kg/îio). >

Hibrid simplu timpuriu foarte productiv (peste 10000 kg/ha>

Hibrid simplu timpuriu cu potențial de producție ce depășește 11000 

kg/ha Se poate cultiva și pentru siloz.

Hibrid Irilitar semitimpuriu, productiv (peste 11000 kg/hu).

Hibrid simplu semitimpuriu, Foarte productiv (peste 12500 kg/ha). 

Hibrid simplu semitimpuriu, cu producție peste 12000 kg/' 

Hibrid tiiliniur semitimpuriu, cu producție de peste 12000 kg/ha.

P.3752 EVELINA Hibrid simplu semitimpuriu, cu potențial de producție foarte 

ridicat (peste 13000 kg/ha |. Se poate cultiva și pentru siloz.

Hibrid simplu SBmitardiv, producție peste 13000 kg/ha.

“î
te

I
te

I
te
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te
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Vă oferă prin depozitul en gros, situat în 
incinta societății, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

sortiment de produse agrOalimen-

ALBA

PERLA TARNAVEI JIDVEI tel: 058/881306
AGROMEC ALBA IULIA tel: 058/812655
SEMIRAMIS ALBA IULIA tel 058/851054

MURES
AGROIND MUREȘENI tei: 065/25298 Fax: 
065/253120

CLUJ
COOP de CONSUM TURDA tel: 054/316401
COOP de CONSUM GAMPIA TURZil tel: 
064/368360

HUNEDOARA
ALFSIM IMPEX SIMERIA VECHE tel: 
054/219234
SIBIU
RALIAD PRODIMPEX tel: 069/213473 
BISTRIȚA NASAUD
AGROSERVICE BISTRIȚA tel: 063/232226
COMP. AGROSEM BISTRIȚA tel: 063/212540 .

PURA

FLDRENCIA Hibrid simplu sernilordiv, ca o capacitate de producție de peste 

13500 kg/ha. Se poale cultiva și pentru siloz.

DIRECTOR DE ZONA - Gribincea Nicolai - Simeria Veche tel: 054/232208 - 018628991

Sămânța Pioneer Beneficiează de SUBVENȚII !
PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL

70741 -str Luterana24,scaraD1,et5,apt.20,Bucureștii.ROMANIA Tel 01/8131953-3110537fax:01/3120847

-•AAWZ • uaiwA'/a*.*. 1

INSPECTORATUL DE STAT 
TERITORIAL PENTRU HANDICAPAȚI 

HUNEDOARA
str. Andrei Șaguna, nr. 1, teL 219451,

4 Anunță pc toți agenții economici ai ju- 
dețului Hunedoara că, în conformitate cu

4 prevederile Legii 53/1992, începând cu data 
4 de 1.1. 1997 se achită din nou diferențiat 
4 „fondul de fisc și accident**  de 1 la sută din 
4 fondul de salarii.
4 Toți agenții economici sunt rugați să aibă 
4 amabilitatea de a depune de urgență' fondul,
> în contul numărul 30054374377, deschis la 
ț Trezoreria Deva, pe numele I.S.T.H. Hune
> doara—Deva »

BANKCOOP S.A. HUNEDOARA DEVA
Vinde la licitație puolică următoarele :

1. Solarii tunel L — 60 m; preț 500.000 
lei/tunel

2. Sere reci sticlă L — 60 m; preț 
22.000.000 lei/seră

3. Cântar bascul 301.; preț 30.000.000 lei
4. Remorcă 2 R BB; preț 2.000.000 lei
5. Mașină
6. Tractor 

cabină, 
lei;

7. Calculator
6.000.000 lei.

8. Stație de telefoane cu 3 stații mamă ;
preț 4.000.000 lei.

Licitația are loc in ziua de 14 martie 1997, 
la sediul firmei „SOLARIS**,  situată în Sân- 
tandrei, ferma nr. 8, ora 10. Informații su
plimentare la sediul BANKCOOP DEVA, tel. 
227951 și 226292.

săpat sol; preț 5.000.000 lei
445 cu dublă tracțiune și 

fabricație *91;  preț 25.000.000
U

an

386 cu imprimantă; preț

ATW.W.V.T.WiT.T.VriV«T.T4Ti*»Wfr»WiV. ,i?

Magazinul Cqi Ueva
B-tltil Dccclwil Bl.'ll parler 

lei O54/21I261

I

Va anunța.
10% REDUCERE cu ocazia MĂRȚIȘORULUI

(Preturi calculate la cursul 1$=6500 lei)
DOAR IN PERIOADA 1 - 15 MARTIE.!

)

Grăbit i-va , inflația nu iarta !U 
Ea va topește economiile*!

—— 1 11 < 1 ■ w *
I l

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează în data de 21. III. 1997 li
citație publică pentru licitarea aprovizionă
rii cu următoarele :

— produce biologice ;
— reactivi ;
— medii de cultură ;
— sticlărie laborator ;
— aparatură și instrumentar medical ve

terinar ;
— medicamente de uz veterinar.
Condițiile de participare la licitație se 

vor primi la sediul Direcției Sanitare Vete
rinare, din Deva, str. 22 Decembrie.

l
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Că începând cu data de 7 1. 1997 a preluat | 
activitatea de colectare și transport gunoi me- • 
najer pe raza orașului Simeria, și satelor a- | 
parținătoare, precum și a comunelor Rapol- ' 
tu Marc și Băcia. ■

Cu această ocazie invită la sediul unității 
toate persoanele fizice sau juridice, beneficia 
re ale acestui serviciu, pentru încheierea con
tractelor de colectare și transport gunoi, pe 
anul 1997.

Termenul limită până la care se pot în
cheia aceste contracte este 25. III. 1997, după 
care se sistează orice prestație in acest sens, 
întrucât această obligație a mai fost adusă 
la cunoștința beneficiarilor la data de 18. I, 
1997, pe aceeași cate.

Pungi plastic.
Vizitați depozitul nostru și nu veți regreta. 
Informații telefon 22 17 50, int. 27.

NUMAI PRIN MIDAL GRUP 
S.C. PANIMEX 

DEVA

Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10. tel. 628492 
Puteți avea în fiecare zi produse 

losind în gospodăria dumneavoastră 
laje frigorifice oferite de firma noastră.

— Vitrine frigorifice
— Agregate ți compresoare
— Elemente de automatizare
— Freoni ți alți agenți frigorifici.
— Asigurăm montajul ți serviciile

proaspete, fo- 
diferitele uti-

pentru «oala 
tipurile de instalații frigorifice din întreg județul Hu
nedoara.

Firma noastră asigură garanția de un an ți 10 
ani de funcționare. « ,

S.C. GENERAL SIMPREST S.A. 
SIMERIA

cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, 
bloc 103 parter

ANUNȚA
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str. Spitalului, nr. 10 w
Solicită oferte în vederea aprovizionării | 

instituției în conformitate cu O.G. nr. 12/ , 
1993 și H.G. nr. 660'1994, pentru următoa- | 
rele produse :

— alimente;
— materiale sanitare ;
— medicamente ;
— materiale uz gospodăresc ;
— materiale întreținere și reparații ;
— materiale laborator (reactivi);
—- instrumentar medical;
— alte materiale necesare 

activităților din cadrul Spitalului 
data de 25 martie 1997.

Depunerea ofertelor și relații
» aprovizionare, telefon 054/650722.

SPITALUL MUNICIPAL BRAD

I te 
I te 
I
I
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desfășurării 
— până la •



VANZARI — 
z CUMPĂRĂRI

• Vând lăzi stupi și 
f fuică prune 35 grade. Gura-

sada, tel. 108.
(097839)

' • Vând pui Gollie
ț (Lassie), mascul pe- 
î digree, vaccinat — Si- 
! meria. Tel. 054/661144.

____ (8706)

• Vând antenă parabolică 
' (completă). Tel. 628332.

(8119)
• Vând Mercedes 200, 

! D 124, Diesel, fabricație 
I 1986. preț 12 800 DN, și 
i Mercedes Cobra, 240 Die- 
[ sel, preț 4700 DM. Infor

mații tel. 642948.
(8334)

• Vând apartament 2 
i camere, Orăștie, Mure

șului, bloc 4, parter. Tel.
1 641085, preț 22 milioane.

(8335)
• Vând urgent mașină 

' îmbuteliat băuturi, mașină 
;l sifon, capsator, Dacia
ț 1300. Relații la telefoa- 
( ne 651644, 650920.
| ' <6637)

• Vând Dacia 1410, albă, 
capitonată, stare excep-

' țională. Tel. 762173, orele 
18—21.

(5197)
• Consiliul local Sarmi- 

zegetusa vinde prin lici-
i tație deschisă I.F. 80. Li

citația are loc pe data de 
26. 03. 1997. Informații tel. 
762210.

(5198)

• Vând Opel Kadett 
.1,8 cmc. înmatriculat, șl

: Dacia 1310, neînmatricula
tă, Germania. Relații tel.

' 721750
(7427)

• Vând apartament 3 
camere, bdul Decebal. bl.

| 23. Tel 218786.
(8698)

• Vând mașină de în- 
‘ flhetată (germană), cu două 
,J brațe, amplasament ultra

central, dotat cu 380 V,
j șl 220 V. Informații tel, 

213162.
(8608)

• Vând casă, Deva, Sla
vici. nr. IA. Viile Noi, 
lângă măcelărie.

(8655)

• V£nd casă Simeria, 
centru. M. Viteazul, nr. 
16, tel. 661142 .

(Gr)

• Vând Audi 80, 1800 
eme, catalizator, autouti
litară Peugeot 2500 co 
S7D. suprainălțată, VW 
Passat, 1600 cc. Telefon 
054—214894, 214678.

(9175)

• Vând teren intravi’ 
Ian în comuna Șoimuș. 
Informații la tel. 66821!).

(8665)

• Vând Dacia 1310, 
cutie viteze 1100. stare 
perfectă. Tel. 225684.

(8664)

• Vând Dacia 1310 șl 
ARO 320, carosat. Tel. 
218245.

(8663)

• Vând Dacia break, 
an fabricație 1996. Infor
mații tel, 21933?, după ora 
16

(C»r)

• Vând Fiat 850. stare 
excepțională, tel. 614079, 
după ora 19

(8661)
■ Vând casă Tâmpa, 

pentru demolare și Dacia 
1300, stare bună. Tel. 
661082 și 232715, între 8 
—16. (8660)

• Vând camion Deutc/l 
Magirus 7,5 t și Tich 445, 
românesc, cu elemente de 
încărcat și descărcat. Ho- 
ria, nr. 93.

(8658)

• Vând autobenă bascu
lantă, 7,5, negociabil. Si
meria. telefon 661156.

(8672)

• Vând teren intravilan 
— 7000 mp, situat pe DN7, 
lângă benzinăria Szok, cu 
posibilități racordare la 
apă rece, canal, gaz și 
curent. Tel. 624789, 230645.

(8673)

• Vând garsonieră con
fort I, mobilată, zona 
Lido. Tel. 226861.

(8674)

• Vând apartament 4 
camere, zona pieței, etaj 
II, și apartament două 
camere, ultracentral, Al. 
Transilvaniei, parter. Tel. 
054/613935.

(8675)

• Vând garsonieră, str. 
G. Enescu. bloc 1, sc. A, 
ap. 12.

(8681)

• • Vând Fiat Ducato, ben
zină, 2000 cmc, autouti
litară, 1986, stare perfec
tă. preț 6500 DM. Tel. 
211997.

(8680)

. • Vând spațiu destinat 
activității productive (car
mangerie, panificație, etc). 
Informații tel. 232214, 
21*443,  după ‘ora 17.

(8613)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544)

• Vând casă mare cu 
grădină și brutărie în 
Ilia. Tel. 625350, 224013.

(8654)

• Vând urgent aparta
ment două camere, str. 
Bejan, bloc 76, sc. I, ap. 
4. (8686)

• Vând spațiu comer
cial, ultracentral, telefon 
223277, după ora 18,

(6384)

• Vând Dacia neri
dicată, pentru luna mar
tie 1997. , Tel. 223490, 
după ora 17.

(6385)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate particula
ră de construcții anga
jează urgent: zidari, dul
gheri, fierar-betoniști. In
formații la tel. 616795, o 
rele 7—15.

(8618)

• Consiliul loca] Bră- 
nișca scoate la concurs 
în data de 26. III. 1997 
postul de tehnician cu 
urbanismul fi amenaja
rea teritoriului.

(8657)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial ultracen
tral. Informații între o- 
rele 7—22. tel. 219320.

(8569)

• S.C. ,J3ADPS“ S.A. 
Deva, cu sediul în str. 
B. Gojdu, nr. 79, tel. 227115, 
227112, 227109, oferă spre 
închiriere spații acoperite 
și descoperite. Doritorii se 
pot adresa la sediul uni
tății.

(8669'

DIVERSE

• Mulțumesc Societății 
I de Asigurare — Reasigu

rare ARDAF pentru ope
rativitatea dovedită în 
procesul de reparare — 
recuperare a mașinii per
sonale. Asigurați-vă și 
contați pe ARDAF I Ma
rius Bârlea.

(8683)

• SOCIETATEA CO
MERCIALA CIF S.A. DE
VA anunță intenția de 
majorare a prețurilor și 
tarifelor începând cu data 
de 17 martie 1997.

(8671)

• CONSILIUL LOCAL. 
BRANIȘCA scoate la li
citație pășunea din satul 
Furcșoara. Informații Bră- 
nișca, tel. 666530.

(8657)

• TUDORAN COM- 
IMPEX anunță intenția de 
autorizare mediu. Hune
doara, Dacia, 33, ABG.

k (8668'

• S.C. IMPEX INA SRL 
Deva anunță că a depus 
la APM Deva documen
tația pentru obținerea a- 
vizului de mediu pentru 
magazin alimentar, bar, 
depozit en gros, în str. 
Ady Endre, nr. 17A, De
va. Informații se pot 
obține la APM, în termen 
de 15 zile de la publica
rea anunțului.

(8682)

• S.O. SEMAGO SRL 
DEVA anunță intenția de 
autorizare mediu pentru 
chioșa ZA din cartierul 
Dacia.

(Gr)

PIERDERI

• Pierdut carte de 
muncă seria BG 539260, pe 
numele Ghetroiu Gorneliu. 
O declar nulă.

(8659)

comemorări

• Se împlinesc trei ani 
de la moartea scumpului 
nostru

GYORGY 
GYULA

Familia.
(8636)

DECESE
• Salariații de la Fe- 

deralcoop și cooperativele 
din județ anunță înceta
rea fulgerătoare din via
ță a fostei colege

BANYAI VALERXCA
de 45 ani, șl sunt alături 

de fiica ei Cosmina și de 
familia îndurerată. Dum
nezeu s-o odihnească î 

(8684)

clipă ca flacăra unei lu
mânări, dar în sufletele 
noastre vor rămâne veș
nic salutul și zâmbetul cald 
ce-1 avea pentru fieca
re. Doamne, dă putere 
familiei și nouă să înțe
legem voința ta. Dumne
zeu să-l odihnească!

(8687)

• Soția, copiii și nepo
ții anunță cu durere în 
suflet încetarea din via
ță a celui care a fost

PIENAR PETRU
71 ani. înhumarea va 

avea loc miercuri, 12. 03. 
1997, ora 14, la cimiti
rul Biscaria — Simeria. 
Dumnezeu să-i dea bine
meritata odihnă veșnică] 

(8690)

• Locatarii din orașul 
Simeria, str. 1 Decembrie, 
bl. Al, sc. A, sunt ală
turi de familia ing. Pie- 
nar Nilu în clipele grele, 
încărcate de durere, pri
cinuite de trecerea în ne*  
ființă a tatălui, cel care 
a fost distinsul om,

PIENAR PETRU
Sincere condoleanțe în

tregii familii îndurerate.
(8700)

• Gu adâncă durere, 
soția Nicoleta, fiul Nicu- 
șor, nora Lenuța, nepoți
ca Valentina anunță tre
cerea în neființă la nu
mai 63 de ani a dragu
lui nostru

GHERMAN IOACIIIM
Prin trecerea în nefiin

ță a lăsat un gol imens 
în sânul familiei. Fune
raliile vor avea loc astăzi, 
ora 13, în satul Hărță- 
gani.

(8689)

• Suntem alături de 
familia ing. Gherman Ni- 
cușor la dureroasa despăr
țire de tatăl mult iubit

GHERMAN IOACHIM
Dumnezeu să-l odihneas

că! Colegii de la S.M. 
Troița.

• Regretăm și plân
gem moartea fulge
rătoare a unchiului 
nostru

GHERMAN 
IOACHIM 

din Hărțăgani.
Nepoții familfia De- 

mian Tibi, Florica și 
Adina.

(097840)

• Gu adâncă durere, 
soțul Octavian, fiica 
Laura deplâng moar
tea neașteptată a bu
nei lor soții și mamă 

ELENA FARCAȘ 
în vârstă de 64 ani. 
înmormântarea va a- 
vea loc azi, 12 martie 
1997, ora 13, în sa
tul Lăsău. comuna 
Lăpugiu.

(7428)

• Colectivul B.G.R., 
Filiala Hunedoara, 
este alături de colega 
lor Laura Farcaș în 
clipele grele, încărca
te de durerea pri
cinuită de trecerea în 
neființă a mamei sale, 

ELENA FARCAȘ
Sincere condolean

țe familiei îndoliate.
(7428)

• Locatarii din bl. 2, 
George Enescu, Deva își 
iau un ultim rămas bun 
de la cel care a fost un 
adevărat vecin,

IIAGEA OVIDIU 
\ ROMUL

Viața t s-a stins într-o

• Salariații de la Apemin 
Boholt sunt alături de 
colegul lor Irimie Viorel 
la greaua pierdere sufe
rită prin decesul tatălui 
său,

IRIMIE CORNEL
(8693)
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EXECUTĂM TRANSPORT MARFA
1,5 tone

Tel. 211275
Fax 218061

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CHIMICA S.A. ORAȘTIE
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IConvoacă Adunarea Generală a Acțio

narilor pentru data de 5 aprilie 1997, ora 10, . 
la sediul societății, cu următoarea ordine de | 
zi

1.

2.

3.

4.

5.

Raportul Administratorilor și Cenzo- | 
rilor;
Aprobarea bilanțului contabil pe ani 
1996;
Aprobarea repartizării profitului rea
lizat in 1996 ;
Aprobarea bugetului de venituri 
cheltuieli pe anul 1997 ; 
Diverse.

Informații suplimentare la sediul 
ții din Orăștie, str. Codrului, nr. 24, 
ne 054/641250; 641670 — interior 
140.

S.C. CARTEL BAU S.A. 
FILIALA DEVA

și

societă- 
telefoa- 
136 sau

str. Depozitelor, nr. 5 
Angajează pentru lucrări în județul 

nedoara:
—- zidari, categ. V—VII.
— faianțari, categ. V—VII.
— zugravi, categ. V—VII.
Condiții de salarizare deosebite, in

nelimitat și continuitate in timp.
Informații la telefon 232980 sau

♦ diul filialei. între orele 7,30—15,30

1

MQDEX

Hu-

acord

la sc- .

Cel mai mare distribuitor en gros 
din țară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA 
IMPORT VEST

VĂ OFERĂ
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• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin- | 
sortată de cea mai bună calitate (in saci J 

transparenți de 5-10 kg): |
— cămăși, bluze, tricouri, pantaloni, tre- '

ninguri, I
— pulovăre, geci,
— sacouri, baloane etc.
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc I

te

din
NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!

• baloți mari, nesortati, presați 
350—400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA ! 
Birouri, luni-vineri: 8—18;

8—14.
Cluj-Napoca, str. Iuliu 

064—194030, 193493.
Sunați-ne ! Dacă sună 
Depozit, luni—vineri: 

8-14 ; jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne și vă veți convinge că a me

ritat !

Maniu,

ocupat
8-18;

între

sâmbătă :

nr. 6, tel.

reveniți I 
sâmbătă ;

I 
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S.C. QUADRANT VVESTIM PEPSI COLA |
*I 
w I

ANGAJEAZA

• gestionar.
Condiții: .
— vârsta minim 35 de ani, de preferință I 

bărbat ;
— experiență în domeniu minim trei ani. 
Pentru relații sunați la tel. 224880, Deva. 
Interviul va avea ioc sâmbătă, la sediul

| firmei din Deva, str. Depozitelor (ICRA), ora j 10. (9179)
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