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Italienii sunt interesați de 
afaceri in județul Hunedoara

RLFORMA IN AOMINISIRAIIA PUBLICĂ LOCALĂ
In zilele de 13 și 14 

martie 1997, la Zalău a 
avut loc Consfătuirea A- 
sociației Președinților Con
siliilor Județene din Ro
mânia, la care au par
ticipat reprezentanți din 
toate județele.

.Județul Vllunedoara a 
fost reprezentat de dl 

•ing. Glieorglie Barbu, pre
ședintele Consiliului ju
dețean.

In cadrul lucrărilor s-au 
dezbătut stadiul aplicării 
reformei în administra
ția publică locală, des
centralizarea serviciilor 
publice și autonomia lo
cală, formulându-se a- 
mendamenti la Legea 69/ 
1991 privind administra
ția publică locală. De a- 
semenea au fost dezbătu, 
te și urmează a fi defi
nitivate ' proiectele de legi 
privind statutul funcțio
narului public, al legii pa
trimoniului, legii bugetelor 
locale, legii bugetului pe 
anul 1997. Carta Verde 
privind dezvoltarea re
gională, precum și ac
țiuni vizând. integrarea 
în structurile europene.

Interveni iile președin

ților consiliilor județene 
au reliefat lipsa de in
teres din partea Depar
tamentului pentru Admi
nistrație Publică Locală 
din cadrul Guvernului 
României față .de activi
tatea . administrației pu
blice locale în general 
și mai ales față de Aso
ciația Președinților Con
siliilor Județene, în mod 
special, continuându-se In 
acest sens practicii; ve - 
chiului Guvern. Nu s-a 
realizat o comunicare e- 
fectivă între Conduce, 
rea Departamentului Ad
ministrației Publice Locale 
și președinții consiliilor 
județene în calitatea lor 
de reprezentanți ai Ju
dețelor în relațiile cu ce
lelalte autorități publice 
din țară și străinătate. 
Președinții au remarcat 
absurditatea menținerii în 
vigoare a unor acte nor
mative, dispoziții sau cir
culare care lezează prin 
conținutul lor autonomia 
locală și știrbesc auto
ritatea consiliilor județe
ne, cum ăr fi : scoate
rea din patrimoniul jude
țean și local a unor bu
nuri care potrivit Legii 

69/1991 aparțin acesto
ra ; revenirea cu dispo
ziții aberante referi
toare la relațiile interna
ționale ; menținerea în
cadrării pe grade a ju
dețelor și mai ales ne - 
corectarea grilei de sala
rizare a funcționarilor din 
administrația publică. S-a 
accentuat necesitatea ca 
Departamentul Adminis
trației Publice I zicale să 
acționeze pentru armoni
zarea relațiilor dintre pre - 
fecți ca reprezentanți ai 
Guvernului în teritoriu și 
președinții consiliilor ju
dețene, pentru buna 
funcționare a administra
ției publice locale.

Toți președinții consi 
liilor județene și-au ex
primat disponibilitatea 
față de demersul pre
ședintelui României, dom
nul Emil Constantinescu, 
în acțiunea de comba
tere a corupției și a 
crimei organizate, subli
niind însă îngrijorarea 
fată de modul în care 
unii prefecți și organele 
abilitate acționează cu 
mijloacele lor specifice 
pentru eradicarea acestuj 
flagel. (I. C.).

Bustul lui Aurel 
Vlaicu din fața liceului 
ce-i poartă numele din 
Oră știe.

11=3 a a t=> cu c=i c=3 c=3 a t=3 c=3 c=3 a a
Foto ANTON SOCACI

O delegație ce reprezin
tă interesele i mat multor 
oameni de afaceri din Ita
lia se află în aceste zile 
în județul Hunedoara. De
legația este însoțită de 
Adriana Dumitrescu — di
rector general >n cadrul 
Departamentului Adminis
trației Publice locale și de 
Adriaq Șerbu — consilier 
prezidențial

Potrivit celor spuse de 
purtătoarea de cuvânt a 
Prefecturii Hunedoara, Clau
dia Bledea, din delegația 
italiană face parte av. Gio
vanni de Gregorio, reprezen
tant al mai multor oameni 
de afaceri italieni intere
sați în formarea de socie
tăți comerciale mixte în 
domeniul panificației, in
dustriei laotelui, și cea a 
mobilei. Este prezent, de 
asemenea. Salvatore Batta
glia,' unul din cei doi pro
prietari ai firmei BASCO 

(specializată în mașini și 
vehicule industriale). Firma 
în cauză dorește să do
neze 16 autobuze de călă
tori (second hand) pentru 
județul Hunedoara.

La întâlnirea de luni, 17 
martie, de la Prefectura 
județului Hunedoara, au fost 
prezenți prefectul și sub
prefectul județului, direc
torul Camerei de Comerț și 
Industrie Hunedoara, re
prezentanți ai unor agențl 
economici și ai unor insti
tuții descentralizate ale' sta
tului, alte oficialități.

Marți, delegația ita
liană s-a întâlnit la Petro
șani cu oameni de afaceri 
din Valea Jiului și cu 
primarul municipiului.

Vizita se încheie joi, 20 
martie, cu o reuniune la 
care se vor face cunoscute 
o parte din concluziile 
desprinse în discuțiile pur
tate în aceste zile. (S.B.)

Chestiunea cu pisica
A trebuit să moară

câteva zeci de mii, poate 
chiar sute de mii de 
porci, pentru ca puterea 
actuală să se trezească 
și să ia măsuri pentru 
oprirea decimării efec
tivelor din complexele 
zootehnice. Dacă mass
media nu sesiza opor
tun acest masacru, în 
vreme ■ oamenii au 
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ajuns să mănânce pâine 
cu sare, Iar porcii se 
mâncau între ei, dezas
trul ar fi luat mari pro
porții, pe care însă mi
nistrul Agriculturii și A- 
limcntației, Dinu Gavri- 
lescu, și președintele 
FPS, Sorin Dimitriu, le 
ignoră cu bună știință, 
aruncând pisica moartă 
de la unul Ia altul, fie
care spunând și susținând 
cu incredibilă ușurință 
că pierderea efectivului 
din complexele de porci 
n-ar reprezenta cine știe 
ce pagubă, acestea de
ținând numai în jur de 
30 la sută din efectivul 
total existent în țară. In 
fața acestei ciudate op

tici, nu poți decât să te 
întrebi : cu ce se va în
locui oare producția 
respectivă de carne des
tinată populației de la 
orașe ?

Cele spuse de către dl 
Dimitriu în legătură cu 
situația jalnică a com
plexelor (neimplicându- 
se deloc FPS-ul cu vreo 
răspundere, ci spălân- 

du-se pe mâini ca Pilat 
clin Pont), zicând că nu 
e o stare gravă, ci 
doar emoțională, și că 
au căzut doar comple
xele care înainte erau 
ajutate pe motive po
litice, constituie seri - 
oase semne de reflecție. 
Fără a nega faptul că 
sunt și motive de că
dere din cauza mana
gementului, trebuie spus 
cu claritate că subven
țiile acordate în alte 
țări pentru creșterea 
porcilor reprezintă 30 
—60 la sută din totalul 
cheltuielilor, în vreme ce 
la noi acestea s-au tăiat 
în totalitate, pentru că 
așa au vrut organismele

moartă
financiare ce rte-au dat • 
programul AS AL, do- | 
rința acestora fiind a- • 
ceea de a se ști fără | 
concurență pe tărâmul J 
producției de carne prin ■ 
falimentarea complexe- I 
lor noastre. A trebuit > 
să se producă pagube I 
imense, care puneau în * 
discuție chiar și fermele | 
de selecție, deci adu. ■> 
când atingere și fondu- | 
lui genetic al speciei, » 
pentru ca să se sensibi- ] 
lizeze FPS-ul (care spu- J 
ne că el nu se simte ca > 
fiind proprietar al a- I 
cestor complexe), acesta - 
a consimțit și în cele | 
din urmă a fost nevoit J 
ca, împreună cu guver- | 
nul, să deblocheze o » 
cantitate de 100 000 tone I 
grâu furajer, să mai ’ 
încetinească puțin de- I 
zastrul din zootehnie. J 
Invocând faptul că FPS- t 
ul este răspunzător nu- I 
mai pentru restructu . j 
rare și privatizare, este | 
lesne de Înțeles că în j 
condițiile când sunt de- | 
capitalizate și nu mai « 
aii vocație la credite vor |

NICOLAE TIRCOB î 
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„Vrem să fim parteneri de dialog, nu sclavi

cu simbrie“-spun sindicaliștii de la RENEL
Azi, 20 martie, federa

ția sindicală „Univers" — 
căreia îi aparține și Sin
dicatul energeticienilor din 
Filiala de Rețele Electri
ce Deva — „asaltează" 
Bucureștiul,

Declanșarea mișcărilor 
sindicale de către această 
federație aflată într-un 
conflict de vederi și de 
concepție cu conducerea 
RENEL. este marcată In 
debut de mitingul de
protest de astăzi în Ca-
pitală.

Simțind nevoia unor
clarificări a poziției sin-
dicatelor în conflictul pe 
cale să izbucnească, con
ducerea sindicatului ener
geticienilor din FRE De
va a invitat marți, 18 
martie, ziariștii la o con
ferință de presă.

Mai întâi presei i-au 
fost aduse la cunoștință 
cele trei puncte ale pro
gramului de revendicări 
cu care sindicaliștii din 
toate FRE din țară au 
mers la București :

încălcarea de către mi
nistrul Industriei șl GJo- 
merțului și conducerea 

RENEL a prevederilor 
H.G. nr. 25/1997, refe
ritoare la indexarea sala
riilor pe trimestrul I 1997, 
prin neaplicarea indexă
rii ;

Tergiversarea introdu
cerii în Parlament pen
tru votare, în regim de 
urgentă, a proiectului de 
modificare a Legii 130/ 
1996, a contractului co
lectiv de muncă, legea 
în forma actuală exclu
zând de la negocierea con
tractului colectiv cu ad
ministrația RENEL sala, 
riații din transportul, și 
distribuția energiei electri
ce, ca și dispecerul na
țional ;

Contintfarea de către 
consiliul de administrație 
ăl RENEL a procesului de 
restructurare a regiei, fără 
nici o consultare cu re
prezentanții salariațjlor, 
din sindicațele afiliate 
federației sindicale „Uni
vers"

La întrebarea „care este 
ordinea de prioritate a re
vendicărilor, clacă cele sa
lariate constituie priorita
tea nr. 1“, dl Adolf Mu- 

reșan, liderul sindicatului 
energeticienilor din FRE 
Deva, a răspuns fără e- 
chivoc : „Prioritatea nr. 1 
a revendicărilor noastre 
este introducerea în Par
lament și votarea în re 
gitn de urgentă a modi
ficărilor la Legea 130/ 
1996. Nu putem accepta 
ca prin excluderea de 
la negocierea contractu - 
lui colectiv, să fim a 
duși în postura de sclavi 
cu salarii. Vrem să fim 
considerați parteneri de 
dialog, pentru că ne inte
resează nemijlocit soarta 
energeticii românești. Noi 
acceptăm restructurarea a- 
cesteia ca pe o necesitate 
a reformei, dar înțele 
gem o restructurare în 
folosul consumatorului de 
energia electrică, al sala, 
riaților RENEL și al sta
tului român"

întrucât problematica 
energetică, așa cum a 
fost prezentată, cu com
petență și cunoaștere, de 
către liderul sindical, com
portă un spațiu mai larg, 
Vom reveni.

ION CIOCLEI



Directorul general 
al R.A.C. Deva și-a 

prezen'at demisia
Luni dimineața, ime

diat după ședința opera, 
tivă, dl ing. Mircea Do- 
bre, director general in 
cadrul R.A.C. Deva, a a - 
nunțat, în f ța colabo
ratorilor stupefiați, faptul 
că și-a înaintat demisia. 
Surse din cadrul regiei 
au precizat că luni di
mineața demisia dlui di
rector se găsea deja la 
Ministerul Industriilor șl 
Comerțului. Deși motive- 
le care au generat această 
demisie nu sunt clare, 
dl ing. Horia Jivănescu. 
purtătorul de* cuvânt în 
cadrul R.A.C., consideră că 
motivele ar trebui căuta
te la granița dintre si . 
tuația economică de criză 
a regiei și presiunile sin
dicatelor care solicită in. 
dexarea salariilor conform 
H.G. 25/1997.

„Sindicaliștii au con
tinuat, într-o notă furtu
noasă. să-și susțină re
vendicările, deși li s-a

explicat că situația fi- I 
nanciară a regiei, cel pu- : 
lin deocamdată, nu per- I 
mite acordarea indexă- 
rilor“, precizează dl Ji
vănescu, De altfel, în Or
dinul nr. 1526 din 6 mar
tie a.c„ semnat de Mi
nistrul Industriei și Co
merțului. dl Călin Pones- 
cu Tăriceanu, se stipu- [ 
leazâ, cităm : „Pentru re. 
giile nutonome din sub- | 
ordinea Ministerului In
dustriei și Comerțului care 
au Înregistrat pierderi în 
procesul de producție in 
cursul anului 1990 se sta. 
bilește că indexările pre
văzute în H.G. nr. 25/ 
1997 se vor acorda nu
mai în limita posibilită
ților financiare ale re
giei ...“.

Până la aprobarea sau 
nu a demisiei, dl ing. 
Dobre va asigura în con
tinuare conducerea re . 
giei în perioada următoa
re. (A.S.).

PRIVATIZAREA
Pentru a face față rit

mului de privatizare — 
cu 50 de societăți comer
ciale pe săptămână — 
intenția FPS este aceea 
(anunțată de vicepreședin
tele său) de a se face o 
privatizare a procesului de 
privatizare însuși. Aceasta 
în sensul că vor fi an
gajate societăți privatizate 
pentru accelerarea vânză
rii pachetelor de socie
tăți selecționate. Pentru 
asemenea servicii, plata se 
va face sub formă de 
comisioane, reprezentând 
1-2 procente din valoarea 
vânzării, apreciindu.se că 
metoda este stimulativă 
pentru obținerea unui preț 
cât mai bun.

De asemenea, cum s-a 
relevat, se va apela la 
Bursa de Valori București 
și la piața Razdaq, lis
tarea limitându-se la 5 
la sută din cele 5 000 
societăți privatizabile, a. 
vând în vedere că la o 
introducere masivă în listă, 
în conjunctura actuală a 
lipsei de capital, s-ar 
putea ajunge la o redu
cere serioasă a prețului

PRIVATIZĂRII
acțiunilor. Cu referire la 
ritmul privatizării — 
50 societăți pe săptămână 
—- s-a argumentat că în 
termenul respectiv se pot 
pregăti formele pentru 
oferta publică sau pentru 
licitații, dar nu în mod 
obligatoriu se încheie și 
contractele de vânzare — 
cumpărare. Practic, nego
cierile pot dura mai mult, 
iar prețul definitiv va 
fi rezultatul acestor ne
gocieri și nu cel care 
rezultă din evaluările con
tabile, fără relevanță de 
piață.

în scopul rezolvării si
tuației societăților care 
nu își găsesc cumpărători, 
în cadrul FPS va func
ționa un departament 
special, care se ocupă de 
soarta acestora. De sub
liniat că în procesul de 
privatizare, după cum a- 
•răta vicepreședintele FPS, 
nu se va ține seama de 
considerente ce vizează 
protecția socială, în a- 
cest proces putându.se 
crea locuri de muncă mai 
avantajoase decât cele 
prin efectul măsurilor de 
ajutor social. (N. T.).

Gâlceava
Doamne, penibil e să 

asiști involuntar la scene 
ipocrite provocate în pu
blic. Unora li-e insă in
diferent, ba, dimpotrivă, 
le place și se simt ex
celent când „își spală ru
fele", cum se zice, dân- 
du-se in spectacol intre 
lume. Recent, călătorind 
cu trenul 2182, pe distan
ța Deva—Simeria, ne-a 
fast dat să vedem cu 
propriii ochi câteva sec
vențe ca-n filme ce pro
duceau ilaritate dar și 
dezgust total față de a- 
semenea persoane fără 
bunul simț. Asemenea in
divizi sunt de obicei și 
în majoritatea cazurilor ți
gani. Și în cazul nostru, 
văzut îndeaproape, trei 
țigani „miștocari" se dă
deau „intr-un mare spec
tacol de circ", făcând o 
earvă de nedescris spre 
a atrage naivi in cercul 
lor dubios. Pentru aceasta 
se foloseau de cele mai 
obiecte șiretlicuri chib
zuite cu mult tâlc dina
inte în acest scop De 
pildă, unul dintre ei 
(Parpală) „ghicea” de mi-

CONCURSUL 
DIN 23 MARTIE
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1. ATALANTA (6) — MIIAN (10)
Gazdele se află pe un meritat loc _ ___

să mai urce. In situația în care se află, milanezii nu 
pot soora decât să cucereas?ă măcar un punct.
2. FIORENTINA (11) — PARMA (2) 1 x

Un meci demn de o triplă, Noi mergem pe
mâna gazdelor. Oaspeții ... 
tat
3.

1 X
6 și speră ii

4.

egal.
INTER (4) — VERONA (17)
De departe gazdele sunt favorite. 

NAPOLI (13) — JUVENTUS (I)

pot crede într-un rezul-J.J
1

X L 
Napolitanii sunt greu de îngenuncheat acasă. .. 

Dar nici elevii lui Lippi nu vor părăsi terenul în- j! 
vinși. u

PERUGIA (16) — CAO IARI (15) 
O partidă dintre 

clasamentului nu poate 
în vedere că oaspeții n 
plasare și 9 înfrângeri
6. PIACENZA 14) — 

Înclinăm spre un rezu'tat de egalitate.
7. REGGIANA (18) — UDINESE (12)»

Gazdele nu au simțit gustul victoriei pe propriul j! 
teren. Nici Udinese nu se ț:ne prea bine în depla- < 
sare, dar poate să învingă în această partidă. !;
8. ROMA (7) — BOLOGNA (5) 12 >

Oaspeții, cu două excepții, ori au câștigat, ori J ■ 
au pierdut în deplasare. însă și romanii au pe'I 
teren propriu 7 victorii. 3 rezultate de egalitate și î( 
doar 2 înfrângeri.
9. VICENZA (8) — LAZIO (9) 1 x

Un meci între două formații sensibil egale ca
valoare, în care poate decide și avantajul te
renului.
10. BARI (9) — RAVENNA (5) 1 X

Ravenna — o plăcută surpriză în seria B,
joacă bine și în deplasare, fără complexe, 'insă. 
Bari nu a cedat decât o dată pe propriul 
este greu de trecut.
11.

5. . ii
subsolul ; • 

Având "î
doi vecini din
fi de -ât strânsă. ______

ati decât 2 egaluri în de- !
Peruma are avantaj. 

SâMPDORTA (3) X , I

x 2

i• I
i (Urmare din pag. 1)

• pieri cu seninătate toa
te complexele, dacă sunt

» nevoite să apeleze la I împrumuturi cu dobân.
• da de acum. Chiar și 
| în condițiile când a-
• cestea ar fi privatizate,
I* tot ar fi în pericol de 

faliment apelând la cre- J dite. Argumentul cel 
| mai elocvent asupra po- 
• verii creditelor îl renre- 
| zintă si etalonul numit 
! Comtim care în ultimii 
| ani are de olătit rata 
’ ale dobânzii la împru-
Imuturi aproape egale cu 

creditul luat. In aseme- î nea condiții se înțelege I •

Chestiunea cu pisica moartă i
că nu se poate conce
pe atingerea unei ren
tabilități cât de cât sa
tisfăcătoare. sau să sc 
facă o concurență lo
ială în cazul importu
rilor de carne atunci când 
aceasta în alte țări este 
puternio subvenționată. 
De altfel, numai asa se 
explică, spre exemplu, 
de ce în cazul Elveției, 
prețul la carnea de porc 
se menține neschim
bat de aproape 50 de 
ani, aici subvenția fiind 
de peste 60 la sută.

Fără a mai umbla cu 
aruncatul pisicii moarte 
în grădina vecinului, este 
cazul să fie stopată fuga

de răspundere, să nu | 
se mal dea prilejul fa- • 
limentării cu seninătate I 
a agriculturii românești, ! 
în speranța că vom I 
acoperi nevoile cu im- J 
porturi, în loc să ex- ■ 
portăm produse agri co- I 
le. situație care convine j 
de minune celor ce fac | 
experimente pe pielea • 
noastră și nu pe a lor. | 
Guvernanții au promis • 
că vor aduce investi - | 
tori străini să ne cum- , 
pere firmele din âgri- | 
cultură, chiar dacă ele J 
sunt falimentare. Numai I 
că înghesuiala n-a a- I 
tins încă cota sperată, J 
cel puțin până acum.

din tren
nune ce carte de joc an 
altul tot dintre ei (Țucală) 
in mână, in schimbul u- 
nei sume de bani, abso
lut totul cu scop propa
gandistic, iar al treilea 
(Tândală) era cu ochii a- 
țintiți pe buzunarele și 
gențile celor care se hol
bau foarte curioși la ți
ganul cu cărțile, uitând 
de sine. Am bănuit ime
diat despre ce poate fi 
vorba și ne-am zis, fi
rește. bună șmecherie, a- 
cesta este un mod ideal 
de jaf pe față, fără prea 
multă bătaie de cap. Peste 
toate acestea abuzau de 
porecle pronunțate cu tă
ria fiarei dezlănțuite, in
tensificând astfel momen
tele de derută, iar gâl
ceava, provocată sub pri
virile lumii care tăcea, 
făcea ca cei de față să 
fie curioși si neatenți 
spre a putea fi jefuiți de 
al treilea care astfel era 
în măsură să opereze 
nestingherit în înghesuiala 
ce se crease deja pe co
ridorul strâmt al trenu
lui de călători. După 15 
minute de observare ta
cită, am intrat într-un 
compartiment din același 
vagon, unde doi vârstnici 
(Traian Matinca și Petru 
Durlescu) discutau de 
față cu alte trei pc 
soane despre țigani . 
„Țâganu’ și dracu’l Din 
asta-i place să trăiască, pă
călind pe unul și pe altul" 
(zicea primul), la care cel 
de-al doilea a replicat i 
„Țâganu’ de când îi . el 
numa’ cu șmecheria a 
trăit, păcălind pe fraieri 
cu cea mai mare neruși- 
nare. Păcat că sunt prea 
mulți din aceștia la noi 
în țară. N-are nimeni 
de cojocul tor",

Nu mai știm ce s-a în
tâmplat mai departe, de
oarece am coborât la ă 
treia stație.

Oare au găsit fraieri?.,,

VALENTIN BRETOTEAN
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CTVR 1 )

C TVR 2 î
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este 
șeful? (r); 11,15 Spitalul 
de urgență (s); 12,00 Se
rial • Beverly Hills (r); 
13,00 Viață dublă (co., 
SUA); 14,30 Desene ani
mate; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 17,30 Her
cule (s); 18,10 Sport la
minut ; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și
câștigi! (cs); 19,30 Știrile
Pro TV; 20,00 Serial a 
Melrose Place ; 21,00 Se
rial. Doctor în Alaska ; 
22,00 Familia Bundy (s); 
22,30 Viața ca în filme 
(s); 0,10 Sport.

1; 10,30 Viața în trei ;
(s); 11.13 Iluzii (s); 1X00 1
Curcanii (s); 13.30 De
sene animate; 14,10 Ani i 
întunecați (r); 16,00 Lumi- a 
nă călăuzitoare (s); 17,10 
Iluzii (s); 18,00 Desene
animate ; 18,30 Invitați la 
Antena 1; 19,30 Văduva j
(s); 7.0,30 Observator ; |

21,30 Omul care tunde ț 
iarba 2 (film SF — SUA); j 

23,10 Milionarii de la l 
miezul nopții. t

[DEVASAT+] J
10.00 — 12,30 Reluări ;

14,00 Videotext; 19,00 O- I 
biectiv ; 19,15 Repere I
culturale ; 20,00 Jurnal (
TVR; 21,00 Actualitatea > 
în direct ; 22,00 Film. I

6,00 TVM. Teleinatinal; 
8,30 Desene animate ; 
9,05 Oro de muzică ; 11,05 
Video—Satelit; 13,00 Știri;
13.10 Limbi străine (r) ;
14.10 Studioul șlagărelor
Ir); 15.00 Desene anima
te ; 15,30 Reflector Ir) ;
164)5 Top Model (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5; 20,00 
Filmoteca de Aur; 20,30 
Enigma (es); 21,00 Time
Out ; 22,30 Serial ■ San
ta Barbara; 23,15 7 arte 
în 7 zile ; 0,00 Special
Blues Sesion.

6,00 România: ora 6 fix!;
8.30 Cei din Mogador (s);
9,20 • Serial • Santa
Barbara (r); 11,05 TVR
Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 
Andrea Celeste (r); 12,55 
Desene animate; 13,20 Lo
gos și spirit (r); 15,00 TVR 
Cluj-N.;' 15,40 Permanențe; 
16,00 Muzică populară ; 
16,35 Desene animate; 17,00 
Știri ; 17,35 Ecdesiast '97;
18.30 Loto; 18,40 Docu
mentar; 20,00 Jurnal ; 
21,00 Serial • Dr. Quinn; 
21,50 Reflecții rutiere ; 
22,00 Patinaj artistic. C.M. 
— proba masculină (înreg.); 
23,45 Cultura în lume.

teren și

CESENA (19) — SALERNITANA (13) I 
Nevoia acută de puncte le va îndemna pe gaz- ]i

să obțină victoria ;
CHțpVO (8) — LECCE (2) I x • 1
Chievo are nu mal puțin decât 8 victorii acasă i] 

și 10 egaluri în deplasare. Deci poate să-ți apro- ] 
pie victoria, dar și Lecce deține 5 egaluri în de- ] 
plasare. * j
13. CREMONESE (18) — PESCARA (3) X

Deși e greu de prevăzut rezultatul fina], ni se ( 
pare nimerit un pronastic de egalitate.

de
12.

Cpro-tv) [ANTEHA 1]

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr și ne

7,00 Știri • Revista pre. 
tei ; 7,15 Văduva (r);
8,00 In vizită la Antena
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„Plombe" căzute
Acum, la desprîmăvăra- 

re, iată că ies Ia iveală, 
după topirea zăpezii pes- 
te tot, plombele „căzute". 
Dacă apariția găurilor in 
asfalt se constată in toate 
localitățile județului, pe 
porțiuni mai mari sau mal 
mici de străzi, inclusiv un
de s-au executat lucrări 
(superficiale spunem noi) 
de reabilitare in vara și 
toamna anului trecut, e- 
xistă și locuri unde se tin
de să fie bătute recorduri 
in materie.

Nu ne-am propus. de 
altfel fiind foarte anevo
ios practic, să facem un 
inventar exact ai situației 
la zi a gropilor din asfalt, 
el să aducem in atenție o 
constatare mai aparte". Es
te vorba despre starea jal
nică. arătând ca după un 
adevărat bombardament, a 

străzii din spatele gării din 
Simeria. Fără nici un fel 
de exagerare, pot să spun 
că în puține localități, in
tr-o asemenea zonă circu
lată intens, cum este ga
ra. unde este un trafic ma
re de pasageri și de ma
șini de tot felul, se întâl
nește o asemenea densita
te de gropi pe mp. Având 
în vedere „peisajul" total 
dezagreabil, care provoacă 
mari dureri și mai ales 
neplăceri șoferilor ale că
ror mașini sunt supuse la 
grele încercări în zona res
pectivă, adresăm Primă
riei din Simeria invitația 
să constate realitatea ce
lor relatate și să acțione
ze în consecință, trecând 
la priorități reabilitarea 
străzii în cauză. Sperăm 
că așa se va și întâmpla. 
(N.T.)

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

Invitație de primăvară
Primăria municipiului 

Deva roagă cetățenii ca
re locuiesc la blocuri să 
nu mai depună în contai
nerele de gunoi resturi ve
getale ce rezultă din cu
rățirea spațiilor verzi din 
jurul blocurilor sau mo
lozul din activitatea de 
reparații, modificări in 
apartamente și spații cu 
altă destinație. Acestea pot 
fi depozitate pe platforme, 
în imediata vecinătate a 
containerelor, fiind încăr
cate în remorci și trans
portate separat. De altfel, 
evacuarea din zonă la lo
curile destinate a molozu
lui provenit de la astfel 

de 'lucrări revine ca obli, 
gație beneficiarului lor.

De asemenea, cetățenii 
din zonă să vegheze pen
tru a nu se mai da foc 
Ia conținutul containerelor 
de gunoi, aceasta ducând 
la degradarea lor.

Cu această ocazie Primă
ria invită cetățenii din 
Deva la curățenia de pri
măvară in jurul locuințe
lor, al spațiilor de joacă 
pentru copii ți Îngrijirea 
spațiilor verzi șl a rondu
rilor de flori.

Atragem atenția că ocu
parea zonelor verzi șl cul
tivarea de legume pe a. 
cestea este interzisă și se 
sancționează conform HGR 
127/1994.

Un tata
întâmplarea ce o redau 

mai jos mi-a fost relata
tă de cineva in care am 
foarte multă încredere $1 
din această pricină cred 
că este autentică, intr-o zi 
Dfe la prânz, in una din 
cofetăriile din centrul mu
nicipiului Deva a intrat 
un om relativ tânăr și i-a 
vorbit femeii de la bar;

— Soția mea a născut 
și azi o scot de la mater
nitate, împreună cu copilul.

— Să-ți trăiască și să 
crească marel

— Mulțumesc. Sunt 
foarte bucuros, căci de 
multă vreme ne-am dorit 
un copil. Dar bucuria mea 
e umbrită de un mare ne
caz.

— Ce anume, die dragă?
— Medicul de la mater

nitate mi-a dat o rețetă 
cu care să cumpăr un a- 
numit lapte, pentru nou 
născuți. Am căutat in toa
te farmaciile și am găsit. 
Dar știți dumneavoastră

plânge•••

cât costa o cutie de lap
te care-i ajunge copilului 
pentru o săptămână?

— Cât?
— 68 000. Că e un lap

te puternic vitaminizat, a- 
dus din import. Eu am un 
salariu de 300 000 de lei. 
înseamnă că vreme de 6 
lusu. cât copilul trebuie 
sa mănânce asemenea lap
te, tot salariul se duce 
numai pe acest aliment. 
Din ce mai plătesc între
ținerea, lumina și din ca 
să mai trăiesc?

Femeia de la tejghea nu 
i-a putut răspunde ia a- 
ceastă întrebare, dar a vă
zut cum ochii bărbatului 
in toată firea, ai tânărului 
tata, se umplu de lacrimi. 
Iată o întâmplare. Un om, 
deci, in toc să se bucure 
de sosirea pe lume a u- 
nui copil, plânge Ce zi
ceți de astfel de scene, 
dlor din fruntea țării?

TRAIAN BONDOR

Un om a murit 
dm cauza 
unui țigări

în cursul dimineții de 
marți. 11 martie, în jurul 
orei 9,00, la o șură din a- 
propierea satului Stăncu- 
lești, comuna Bulzeștii de 
Sus, a izbucnit un incen
diu. Șura aparținea lui 
Traian Ciuma, de 53 de 
ani, din localitate.

Incendiul s-a soldat cu 
moartea lui Viorel Șoica, 
de 67 de ani, din localita
tea Comloșu Mare, jude
țul Tirruș, a două bovine 
și a două cabaline.

in urma cercetărilor s-a 
stabilit că vinovată de 
incendiu este victima, cu
noscută ca având viciul 
beției. Aceasta a aruncat 
neatentă o țigară aprinsă 
in fânul depozitat in graj
dul în care dormea de 
Obicei. Viorel Șoica se a- 
fla în zonă pentru efec
tuarea de munci ocaziona-

•-
Potrivit informațiilor 

primite de la Inspectora
tul de Poliție al Județu
lui Hunedoara, paguba pro
dusă in urma incendiului 
se ridică la aproximativ 
14 milioane de lei. (S.B.)-—-
Prisosesc 
furajeie?-

Dacă, pe de o parte, a- 
pare ca o notă foarte bu
nă faptul că (așa cum am 
văzut in muite gospodarii 
din sa iele comunei Raehi- 
tova) există mari canti
tăți de fan adunat (o par
te fund și acum in clăi 
pe câmp, chiar și de pes
te ani, acest lucru de
monstrând că gospodarii 
nu lasă furajele nerecoRa- 
te să se risipească), pe de 
alta gând uf te duce și la 
diminuarea efectivelor de 
animale. O asemenea si
tuație, în care fânul a 
rămas pe suprafețe însem
nate necosit, s-a semnalat 
mai aies în zona Brad, 
unde sunt abandonate și 
unele terenuri arabile. De
sigur că o bună valorifi
care a resurselor furajere 
din fiecare zonă a jude
țului cere și o corelație 
mai bună a efectivelor de 
animale cu posibilitățile de 
producere și de utilizare- a 
nutrețurilor, chiar dacă es
te vorba despre fânul na
tural. (N.T.)

Foto: ANTON SOCACI
întrecerea-, cailor putere.

Feriți pădurea
Datorită secetei prelungite și tempe

raturilor ridicate pentru această perioa- , 
dă — care a generat uscăciune in păduri 
— pericolul de producere a incendiilor 
este foarte mare.

Iată de ce atenționăm pe această cale 
pe toți deținătorii de terenuri agricole 
din apropierea pădurilor că este inter
zisă cu desăvârșire aprinderea resturilor 
vegetale in aceste locuri. în vederea dis
trugerii lor, pentru a preîntâmpina de
clanșarea incendiilor in pădure.

de incendii!
In ultima perioadă, in pădurile jude

țului s-au produs mai multe începuturi 
de incendii generate de folosirea focului 
deschis pe terenurile limitrofe fondului 
forestier, acestea fiind localizate și stin
se de personalul silvic, împreună cu sub
unitățile de pompieri, limitând Ia minim 
pagubele produse. Apariția unor aseme
nea situații perturbă insă activitatea nor
mală ce se desfășoară in această perioa
dă la lucrările de împăduriri.

De menționat este faptul că in Codul

Silvic (intrat in vigoare in anul 1996) 
sunt prevăzute pen.ru asemenea cazuri 
pedepse aspre, potrivit dispozițiilor din 
Codul Penal. Ca urmare, facem un apei 
de suflet ia toți proprietarii de pământ, 
precum și la turiști să manifeste gnjă 
sporită și prudență pentru a evita orice 
situații ce pot provoca daune pădurii și 
cad. in mod inevitabil, sub incidența 
legii.

Ing. ION CRIȘAN, 
directorul Direcției Silvice 

Deva

Autorul acestor rân
duri mărturisește că scrie 
articolul de față cu imen
să emoție care nu știu de 
unde izvorăște, dar ea e- 
xistă și n-o poate ignora. 
Să ne întoarcem cu gân
dul și imaginația cu câ
teva decenii în urmă.

Era cu un an înainte de 
ultima împărțire adminis- 
trativ-teritorială a țării. 
Intr-o anume zi. în gara 
Devei a coborât din tren 
o nevestică tânără și fru
mușică ținând doi- copii 
de mână — un băiat și o 
fetița. Venea de la Alba 
Iulia urmându-și soțul ca
re fusese mulat cu servi
ciul în orașul cu nume 
de cetate. Familia a pri
mit un apartament într- 
unul din puținele blocuri 
ale Devei de atunci și fa
milia s-a îndrăgostit foar
te repede și. temeinic de 
localitatea noului domici
liu. Doamna mică șl fru
mușică s-a angajat la Ar
hivele Statului, dar o re
structurare ce a avut loc 
aici a determinat-o să se

0 viata prtcum o lacrima
angajeze in alimentația 
puulică. își aduce aminte:

— Asta s-a întâmplat cu 
vreo 27 de ani in urmă 
și n-am mai plecat din 
comerț fiindcă mi-a plă
cut foarte mult. Am lu
crat in multe unități — 
unele acum nu mai exis
tă — dar cel mai drag loc 
de muncă a fost cel de 
la fosta „Gospodina" din 
centrul municipiului. Pe 
vremea aceea unitatea era 
foarte căutată, pur și sim
plu se sufoca de clienți. 
Țin minte că ni se rupeau 
brațele cărând mâncare la 
linia de autoservire.

O anumită vreme, des
tul de îndelungată, feme
la frumușică și devenită 
rotunjoară era singura din 
Deva ce făcea, în fața 
clientului, cafea la nisip. 
O zice adesea:

— Niciodată nu ml-am 
înșelat cliențil, nici la 
preț și nici la gramaj. Se 
spune că alimentația pu

blică este sectorul unde 
puteai să te îmbogățești. 
Nu neg că unii au reu
șit și reușesc treaba asta 
Eu insă am ales calea 
cinstei și corectitudinii, 
mi-am ținut familia nu
mai din salariul meu și 
al soțului. Ca dovadă nu 
am bani adunați, aparta
mentul l-am cumpărat ca 
toată lumea, mașină n-a
vem.

Fiind o fire veșnic op
timistă și cu o vastă cul
tură acumulată prin căr
țile ce i-au trecut prin fa
ța ochilor și prin filtrul 
gândirii a fost și este ori
când dornică de conver
sație și și-a făcut un sta
tornic obicei de a însoți 
orice comandă cu un zâm
bet, o vorbă bună, iar la 
despărțirea de clienți cu 
O urare de bihe Așa șl-â 
adunat in timp un mare 
număr de clienți stator
nici care o preferă când

1-'

CUVÂNTULUI LIBER
POȘTA RUBRICII

• N1COLAE CIAN, Brad 
Taxa de cult se stabileș
te în conformitate cu le
gislația în vigoare. Este 
vorba de „Legiuirile Bise
ricii Ortodoxe Române" 
care in art. 30. lit. g-și 
art. 38, lit. d din „Regu
lamentul pentru funcțio
narea organelor, delibe
rative și executive din 
Patriarhia Română" „fi
xează cuantumul maxim al 
taxelor benevole de cult 
in favoarea patriarhiei 
Această taxă este stabili
tă de Consiliul parohial 
și aprobată de Adunarea 
generală parohială. for
mată din toți membru ma
jori de parte bărbătească, 
pe baza regulamentului 
menționat.

vor o cafea, un suc ș.a. 
Am auzit-o zicând.

— Am considerat în
totdeauna că cei ce lu
crăm in comerț trăim da
torită cumpărătorilor. a 
clienților. Iată de ce cred 
că suntem obligați să ne 
purtăm cu oamenii nu slu
garnic, dar demn, îndato
ritor, în așa tel încât sa 
calce cât mai des pragul 
unității noastre.

Familia doamnei fru
mușica și rotunjoară a 
tr.ecut — n-am vrea să fi 
scris treaba asta pentru 
a nu redeschide o rană 
dureroasă, dar n-c pmem 
ocoli — la un moment dat 
printr-un moment tragic 
Dar și-a continuat desti
nul modest, cinstit și cu
rat ca o lacrimă. Corina 
și-a găsit rostul și s-a a- 
șezat la casa ei, iar doam
na căreia îi dedicăm aces
te rânduri își așteaptă ne
poții Intr-o dimineață, re
cent, ml-a spus:

• Problemei pe care ați 
ridicat-o in scrisoarea tri
misă redacției noastre, sti
mată dnă MARIA MUN- 
TEANU, din Călan. i-a 
răspuns conducerea Ofi
ciului de pensii de stat 
din cadrul Direcției de 
Muncă și Protecție Socia
lă. Cităm „Nu este rea
lă afirmația conform căre
ia pensionarii de urmaș 
nu primesc tichete de că
lătorie pe CFR. cu tarif 
redus.

După ce s-au efectuat 
verificările necesare, in 
bazele de date după care 
se plătesc pensiile de ur
maș, ' in cursul lunii mar
tie a.c. și acești benefi
ciari de pensie vor primi 
tichetele respective". (Sem
nează loan Lupșa, direc
tor adjunct).

— Am primit decizia de 
pensionare

Sincer, am simțit ime
diat invadându mă două 
sentimente. Unul de mi
rare căci nu credeam să 
ajungă in pragui pensiei, 
altul de tristețe că — acei 
mmți oameni care am' a- 
pelat și apelăm încă ia 
serviciile dumneaei foar
te prompte și amabile — 
nu o vom mai găsi in fie
care z zâmbăreață și cu 
vorbe amabile pe buze in 
spatele tejghelei cofetăriei 
„Orient", din municipiul 
Deva Mi-a venit să zic 
„dar pe noi cui ne lăsati?", 
dar n-am rostit aceste 
vorbe. Noi. vechii și sta
tornicii clienți ai doamnei 
Elena Popa, datori sun
tem să-i ducem câte un 
buchet de flori și să-i u- 
râm viață lungă, cu să
nătate și bucurii! Rânduri
le acestea — poate de aici 
îmi vine emoția cu care 
le-am scris — se vor a fi 
un asemenea buchet.

TRAIAN BONDOR
— TT
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Fondul Româno-American
pentru Investiții

• O inițiativă meritorie a Centrului de Afaceri 
. Transilvania — Deva • Americanii investesc, dar 

trebuie să ți recupereze dolarii cheltuiți • Condiții 
pentru derularea celor 50 milioane de dolari • Fon
dul nu este conceput ca un ajutor, ci ca un partene- 
riat de afaceri • Există 
destinația fondului.

Recent, la Deva, dato
rită inițiativei lăudabile a 
Centrului de Afaceri Tran
silvania — Deva (director 
general executiv dna ec. 
Isabela Flavia Arșoi), a a- 
vut loc o interesantă în
tâlnire cu participarea a 
numeroși agenți economici 
interesați (membri sau nu 
ai CAT), având ca scop 
promovarea și în județul 
nostru a Fondului Româ- 
no-American pentru Inves
tiții. Detalii privind dome
niile de interes, precum și 
modalitățile de derulare a 
afacerilor au fost furniza
te, la începutul întâlnirii, 
de către dna Virginia E- 
nescu, director al depar
tamentului relații cu pu
blicul al Fondului Româno- 
American pentru Investiții 
(FRoAJ). Iată, succint, 
deile esențiale 
in legătură cu 
de capital american — în 
dolari SUA și în lei — în 
societăți comerciale parti
culare mici și mijlocii, 
precum și in firme mixte. 
De menționat că fonduri 
similare se derulează și in 
celelalte țări est-europene, 
rezultatele confirmând via
bilitatea sistemului. în ța
ra noastră fondul amintit 
și-a început activitatea și 
a devenit operațional din 
vara anului 1995. în ce 
constă afacerea ? Pe lân
gă acordarea de împrumu-. 
turi, se asigură asistența 
tehnică și derularea pro
gramelor de investiții pen
tru retehnologizare, in sco
pul atingerii unor parame
tri de performanță. în a- 
fară de cele amintite, fon
dul mai poate realiza ser
vicii de consultanță și în
lesnirea de contracte a- 
vantajoase de afaceri, ceea

ți unele restricții privind

i-
desprinse 
investiția

ce constituie un important 
ajutor acordat beneficiaru
lui. Desigur că, în raport 
de participare, fondul are 
anumite drepturi de apro
bare și de reprezentare în 
consiliul de administrație 
al firmei cu care are loc 
parteneriatul. De asemenea, 
in raport de solicitări se 
organizează și diverse 
cursuri pe probleme de 
management, marketing ș.a,. 
iar in cazul investițiilor 
mari de capital există și 
șansa de afaceri sub for
mă de Using.

De subliniat că fondul 
nu acordă împrumuturi ne
rambursabile sau finanța
re subvenționată. în ace
lași timp, fondul cere ga
ranții, va participa la re
partizarea profitului și va 
deține acțiuni. El poate de
cide ca după 3—6 ani să 
își vândă fie partenerilor 
săi părțile deținute într-o 
investiție-, fie cumpărători
lor strategici sau publicu
lui.

în ceea ce privește limi
tele împrumuturilor, 
tea se clasifică, 
ral, 
intre 250 000 și 3 milioa
ne dolari SUA pentru fie
care beneficiar, stabilind 
totodată programe separa
te pentru sume mai mici, 
structura în afaceri fiind 
destul de flexibilă. De re
levat că partea de parti
cipare minimă a benefi
ciarului este de 30 la sută 
din suma investită. Negă- 
sindu-se în competiție cu 
băncile, dobânda stabilită 
la împrumut, pe o peri
oadă de 3—5 ani, este de 
15 la sută.

Beneficiarii interesați tre
buie să știe că fondul a- 
locă investiții într-o gamă

aces- 
în gene- 

între same cuprinse

Durere mare pentru investitori

largă de ramuri ale eco
nomiei, exceptând insă in
dustria de armament, pro
ducerea băuturilor alcooli
ce, a anticoncepționalelor, 
sau întreprinderilor care 
afectează mediul înconju
rător. Din bilanțul FRoAJ 
s-a reținut că împrumutu
rile acordate până acum 
reprezintă mai mult de 
700 000 dolari SUA, ope
rațiunile derulându-se prin 
Banca Transilvania, până 
acum în special în județe
le Cluj, Mureș și Mara
mureș.

Pe baza elementelor o- 
ferite se stabilește un pro
gram concret de investiții, 
în raport cu liniile direc
toare, se urmărește să fie 
completate formularele pri
vind fazele procesului de 
preinvestiție șt postinves- 
tiție, precum și chestio
narul de afaceri, totodată 
scriindu-se planul de afa
ceri cu toate datele pre
văzute.

NICOI.AE TÎRCOB

Politicile bancare 
tate spre întărirea 
și descurajarea dolarului 
încep să aibă un efect 
perceput oarecum favora
bil de majoritatea popula
ției. Acordarea unor do
bânzi ridicate la 
le constituite în 
contribuit decisiv 
gerea resurselor 
disponibile la populație, 
existând perioade când a 
fost un mare aflux la 
schimbul dolarilor în lei, 
pentru a depune apoi su
mele respective la bănci. 
Dacă asemenea tendințe a- 
par ca favorabile pentru 
cursul de schimb, există 
și alte implicații cu efect 
nu tocmai plăcut pentru 
investitorii privatizați, ca
re au contractate împru
muturi de la bănci, aces
tea fiind scadente în pe
rioada actuală. Renunțarea 
la cursul de referință și 
trecerea la calcularea cur
sului pieței valutare, ca 
valoare statistică doar, re
prezintă o măsură adoptată 
de BNR în vederea libe
ralizării pieței valutare. în 
această situație, agenții e-

orien- 
leului

depozite- 
bănci a 
lâ atra- 
bănești

au 
s-a 
va-

conomici îți vor face în
registrările la nivelul la 
care s-au efectuat tran
zacțiile, respectiv la cur
sul băncilor unde își 
conturile. După cum 
anunțat, cursul pieței
lutare va fi, totuși, trans
mis zilnic de către BNR 
pentru unele autorități a- 
le statului cum sunt: Mi
nisterul Finanțelor, Mi
nisterul Public, Poliție și 
Vamă.

' Revenind la durerile a- 
genților economici afectați 
de practicarea unor rate 
ridicate ale dobânzilor, la 
împrumuturile contracta
te, este de semnalat fap
tul că, așa cum spunea 
patronul unei firme priva
tizate în domeniul construc
țiilor, există mari greutăți 
în rambursarea datorii
lor, ceea ce pune sub sem
nul întrebării chiar și con
tinuarea activității acestor 
firme. De ce? Pe de o par
te pentru faptul că ne- 
fiind adoptat încă bugetul 
pe acest an, lucrările în 
domeniul construcțiilor 
cam stagnează, iar pe de 
altă parte, materialele s-au

MATEX S.A. DEVA. Se lucrează cu spor la mașina pentru pregătirea ca- 
nctelor cc se folosesc la țesătură. Foto : ANTON SOCACI

scumpit foarte mult, ca 
și cheltuielile du forța de 
muncă. în plus, fiind lip
siți de resurse financiare 
proprii, și micii investi
tori care ar mai dori să 
realizeze ceva obiective, nu 
o mai poț face. Uite așa 
se intră în cercul vicios. 
Și când te gândești că ti
na din alternativele re
structurării economice e 
reprezenta și atragerea 
forței de muncă disponi- 
bilizate de la marile fir
me spre întreprinderile 
mici și mijlocii, care și 
acestea, la rândul lor, se 
văd acum în pericol, cu 
greu putând să facă față 
datoriilor bancare scaden
te la termen.

Dreptate 
cu FMOA 
încă nu 
s-a făcut
Plângerile prin cafe in

vestitorii la FMOA își ex
primă dorința de recupe
rare a pagubelor sunt des
tul de numeroase, ele adre- 
sându-se la președinție, gu
vern. parlament și Comi
sia Națională a Valorilor 
Mobiliare. Unii contesta
tari și-au înaintat demer
surile prin intermediul A- 
sociației pentru Protecția 
Consumatorilor (cum este 
cazul celor din Brașov). 
Pornind de la consideren
tul că o parte dintre in
vestitori au obținut sen
tințe favorabile în proce
sele intentate soc.etății 
SAFI-Invest, care adminis
trează FMOA, asociația a* 
mintită intenționează, 1 
căutarea dreptății, să-i a- 
jute pe investitori în ac
țiunile pe care aceștia le 
întreprind în scopul re
cuperării prejudiciului ce 
le-a fost adus.

REP.: D-le Horvath, a- 
test domeniu al televiziu- 
nii prin cablu poate fi 
considerat unul de pionie
rat în România. De unde 
a apărut curajul de a fa
ce afaceri pe acest tărâm 
nebătătorit?

Z.H.: Singurul meu atu 
la momentul începerii a. 

‘cestui fel de afacere a fost 
pregătirea mea de inginer 
electronist, cu specializa
rea radio-televiziune. Atât. 
Problemsle care le-a ri
dicat formarea unei rețe
le de televiziune prin ca
blu au fost, însă, nume
roase. Mă refer la vidul 
■legislativ existent, la acea 
dată, în domeniu și la lip
sa de fonduri necesare pu
nerii la punct a instala
țiilor. Acestea ca să nu 
mâi pun la socoteală să
răcia pieței românești pen
tru componentele nece
sare exploatării rețelei. 
Aceste greutăți m-au for
țat să abandonez prima 
acțiune de a pune bazele 
unei televiziuni prin cablu 
la Hunedoara. A fost ne

Drumuri sinuoase in afacerile televiziunii prin
voie să treacă aproape doi 
ani până cană, găsind un 
parteny din exterior dis
pus să investească și gă
sind un culoar conjunctu- 
ral mai favorabil, am reu
șit să pun bazele rețelei 
care în prezent numără 
cca. zece mH de abonați. 
' REP.: Care sunt relații
le cu firma concurentă pe 
piața Hunedoarei?

Z.H.: Când vorbesc de 
firma concurentă trebuie 
să aduc în discuție ele
mente legate de legalita
te și respectarea ei. încăl
când normele existente fir
ma concurentă a creat l- 
luzla că poate oferi ser
vicii complete prin trans
miterea unor progra
me care nu aveau drept 
de difuzare în Europa de 
Est. Este vorba de cana
lele italiene Rete 4, Italia 
1, Canale 5, precum și 
posturile DSF și TF1. In
troducerea Legii Copy- 
rightului a obligat sistarea 
transmiterii acestor pro
grame. Această încercare 
a firmei concurente de a 

oferi servicii fără acoperi
re legală s-a întors împo z 
triva ei la un moment dat. 
Acest moment este legat 
de apariția postului Pro. 
TV. Decodoarele pentru 
conversia PRO-TV au fost 
acordate doar acelor fir
me a căror rețea este au
torizată de Consiliul Na

Dialog cu dl ing. ZOLTAN HORVATH, 
administrator la S.C, TV Net SRL Hunedoara

țional de Telecomunicații, 
în aceste condiții, cum nu
mai noi ne-arn îngrijit să 
ne autorizăm rețeaua, am 
fost singurii care am pu
tut asigura la acel mo
ment transmisia postului 
PRO TV, lucru care a ge
nerat un veritabil exod al 
abonațițor firmei rivale 
spre noi. Așa se face că de 
atunci, treptat-treptat, am 
ajuns să ne extindem re
țeaua în tot orașul având 
în prezent o pondere con
fortabilă pe piața Hune
doarei.

REP.: Ce a însemnat Le
gea Copyrightului pentru 
dvoastră?

Z.H.: începutul unei mult 
așteptate perioade de nor- 
malitate. Am contactat 
principalii furnizori din 
Germania, Franța și Ma
rea Britanie, în vederea 
încheierii de contracte. Ne

gocierile s-au făcut sub 
girul Asociației Profesio
nale Române a Cabliștilor 
unde suntem și noi mem
bru. Această asociație re
prezintă întreprinzătorii 
care administrează rețele 
de televiziune prin cablu 
având „in spate" peste 1,5 
milioane abonați. Negocie
rea la acest nivel macro 
ne-a adus o bonificație de 
10 la sută din taxele pe 
care trebuie să le plătim 
lunar furnizorilor ăe pro
gram.

REP.: Care este del mai 

scump program și cât vă 
costă in prezent un abo
nat?

Z.H.: Prețul cel mai ma
re îl plătim pentru Euro- 
sport. Taxele, după cum 
spuneam, se plătesc lunar, 
furnizorii cerând prompti
tudine și de aceea orice în
târziere la plată a abona, 
ților generează greutăți și 
riscuri fantastice. La ora 
actuală un abonat mă 
costă 1,2 dolari la nivelul 
asigurării programelor, la 
care se mai adaugă cca. 
un dolar care se cheltu
iește cu întreținerea rețe
lei. Vreau să precizez că 
peste 70 la sută din cos
turile de întreținere se 
consumă pentru remedie
rea defecțiunilor cauzate 
de furturile din rețea. Sunt 
persoane care perturbă ca
racteristicile nominale ale 
circuitului prin legarea 
clandestină. în prezent 
prima infracțiune de acest 
gen se pedepsește cu a. 
mendă de la o sută de mH 

■la trei milioane de lei, re
cidiva taxându.se cu puș-

cablu
cărie. Deci, aviz amatori
lor.

REP.: Ce intenționați sâ 
intreprindeți pe viitor?

Z.H.: Suntem angrenați 
într-o investiție impor
tantă pentru a pune ba
zele unui program special 
care, pe de-o parte, să 
satisfacă cerințele de di
vertisment ale hunedoreni- 
lor, iar pe de alta, să dea 
viață unui studio de te
leviziune de știri locale, 
într-o simbioză, sperăm, de 
bun augur. Oricum, privind 
spre etapa următoare și 
ținând cont de realitățile 
economice locale, am pro
pus un deziderat lucid și 
pertinent pentru firma 
moastră: supraviețuirea.
Pentru că problemele noas
tre sunt, vrând-nevrând, 
problemele economiei ro
mânești în ansamblu, iar 
rezolvarea acestora va în
semna și pentru noi pro
gres șl dezvoltare.

A. SALAGEAN
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SATUL— AZI
Cu toate că este ano

timpul insămânțărilor de 
primăvară, când pe ogoa
re ar trebui să întâlnim 
zilnic animația specifică 
unei campanii pline, iată 
că doar pe ici, pe colo 
mai vezi câte un tractor 
la arat,, un atelaj cărând 
gunoi de grajd, câțiva oa
meni veniți după semin
țe, asta în vreme ce mii 
și mii de hectare de 
ren așteaptă încă să 
ogorâte. Ba mai mult, 
unble locuri se pare 
aspectul câmpului a 
cremenit de prin 
brie — noiembrie 
trecut, văzând că pe su
prafețe destul de însem
nate mai foșnesc și acum 
cocenii de porumb netă- 
iați. De ce se întâmplă 
oare toate aceste lucruri, 
ce prevestesc o situație 
grea, de sărăcie, pentru 

agricultura hunedoreană și 
pentru ■ cea românească, 
în ansamblul său ? Dacă 
stăm și analizăm lucid 

'faptele, consecințele unor 
asemenea stări de lucruri, 
le vom resimți la adevă
rata lor dimensiune de 
abia la toamnă, când pe 

| piață vor fi aduse tot mai 
puține produse agricole

și la costuri incredibil de 
mari. A ne baza pe im
porturi, cum ni se suge
rează că este bine pentru 
ca să fie stimulată con
curența, în timp ce la noi 
pământul rămâne nelu
crat, este ușor de înțeles 
că o asemenea politică a- 
gricolă nu se mai întâl
nește în prea multe țări 
ce au condiții și posibili-

Potrivit calculelor spe
cialiștilor, cheltuielile pen
tru înființarea în această 
primăvară a unui ha cu 
orzoaica, cu întreținerea 
și recoltarea ei, se ridică 
undeva la 2,5 milioane lei. 
De unde să aibă oare un 
țăran atâția bani ? in ca
zul culturii porumbului, 
cheltuielile sunt mult mai 
mari. Ce să mai vorbim

te- 
fie 
in 
că 
în- 

octom- 
anul

Fără bani nu te poți mișca
tăți asemănătoare cu ce
le ale noastre. Oricât de 
mari ar fi greutățile fi
nanciare ale momentului, 
nu trebuie uitat că agri
cultura reprezintă șansa 
cea mai sigură de depăși
re a crizei. Cum să te 
miști însă in condițiile 
actualei economii de pia
ță când nu ai bani, când 
oamenii satelor, proprie
tari de pământ și produ
cători agricoli, nu-și mai 
pot asigura nici măcar 
producția de subzistență, 
având în vedere costurile 
actuale ale 
gricole, ale 
materialelor

lucrărilor a- 
materiilor și 
folosite ?

despre cartofi, cultură la 
care este nevoie de cel 
puțin 10 milioane lei pen
tru fiecare ha cultivat. 
Dacă in anul trecut a fost 
o recoltă relativ bună de 
cartofi, prețul menținân-

■ du-se și acum în jurul a 
1000 lei/kg, este greu de 
crezut că in toamna vii
toare vom mai avea ast
fel de producții, ceea ce 
ne face să credem că se 
va ajunge în situația ca 
acest produs să fie cum-, 
pirat cu bucata.

Nevoia de bani a fost 
și este încă foarte acută 
pentru Agromecuri, care 
mai au și acum oamenii

în șomaj și nu au, repa
rat utilajele agricole. Cum 
toate au încă datorii la 
bănci, accesul lor la îm
prumuturi este imposibil. 
Ca urmare, nu este de 
mirare că sub privirile 
nepăsătoare ale puterii o 
mare parte din pământ 
va rămâne nelucrat, fiind 
periclitată astfel 
tatea alimentară 
lației.

Nedispunând 
duri bănești' proprii, dar 
având totuși (chiar și în 
condițiile grele, cu do
bânzi mari) curajul să 
obțină ceva împrumuturi, 
zilele trecute am întâlnit 
câțiva producători agri
coli din zonele Devei și 
Iliei veniți să se interese
ze de obținerea unor cre
dite. Ei au fost sfătuiți 
să mai aibă răbdare, să 
revină când se vor aloca 
resursele și vor Ieși nor
mele metodologică de a- 
cordare. Iată, decî, că în- 
sămânțările bat la ilță și, 
ca și in alți ahi, întârzie 
să apară banii necesari, 
cu toate că cei mai mulți 
agricultori au teamă să se 
știe cu datorii, chiar și în 
condițiile când se acceptă 
garanțiile funciare.

securi- 
a popu-

de fon-

î
**

*
f

I

ț
! 
Il
!

Cui i se mai dă pământ?

Urgențe pe ogoare

producției 
atenția ce
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organizate, *

Iul 
și 
acțiunilor de 
în plantațiile 
cât și la pomii răzleți.

• Continuă semănatul 
in răsadnițe, precum și

primăvară, a 
mazării.

In câmp se însămânțea-l 
ză rădăcinoasele, salata, * 
spanacul, ridichile de lu-’t 
nă. *

Atentie la livezi

brume- »
» 
I 
î 
»
1
l

fructe ' 
acordă»

I
I 
Î

• Când timpul și starea lucrările de îngrijire 
terenului permit ieșirea . răsadurilor, 
în câmp cu utilajele me
canizate, se trece la în- 
sămânțarea grâului șl or
zului de 
ovăzului, 
cernei, borceagului, 
foiului, inului și altor cul
turi.

Eșecul privind modifica
rea Legii 18/ 1991 în pro
cedură de urgență vădește 
superficialitatea cu care 
este privită soarta țăranului 
și a agricultorului român 
de către inițiatorii unor a- 
semenea măsuri insuficient 
gândite. De altfel, faptul 
că în fruntea comisiei pen
tru agricultură a Camerei 
deputaților se găsește un 
neprofesionist în materie și 
în cazul schimbării îl va 
înlocui, după cum se arată 
în jnass-media, tot un alt ne
profesionist, denotă slaba 
calitate a celor aleși șî puși 
să inițieze și să decidă a- 
supra unor măsuri vitale 
pentru agricultura țării.

Dorința de restaurație 
este atât de puternică, după 
cum se vede, încât, în cele 
mai multe cazuri, sunt scă
pate din vedere probleme
le reale și presante care-i 
frământă pe oamenii sate
lor. Greutățile ce le în
tâmpină și povara muncii 
ce o duc îi lasă indiferenți 
pe oamenii politici din par
tea puterii și pe guver
nanți. Numai așa se poate 
explica de ce oamenii sa
telor sunt lăsați de izbe
liște să se descurce fiecare 
cum poate în noianul de 
neajunsuri ce i-a dus la 
sapă de lemn, cum se spu
ne. Cu bani puțini șl fără 
mijloace mecanizate, ei nu 
pot să-și lucreze pământul

ce le-a revenit în propri
etate. Ca urmare, unii des
tul de mulți la număr cred 
că acest pământ nu este 
decât un blestem pe capul 
lor. Cu toate necazurile ce 
Ie au însă, oamenii cărora 
li s-a dat o bucată de pă
mânt cu greu și-ar mai pu
tea imagina că pentru ei 
s-ar putea să fie benefică 
refacerea marilor proprie
tăți funciare. Atâta vreme 
cât instituțiile de învăță
mânt cu profil agricol au 
fost văduvite de dreptul de 
a deține terenuri suficiente 
pentru baza lor didactică 
și de producție (necesară 
și gospodăririi, din resurse 
proprii), cât specialiștii a- 
gricoli și alți întreprinză
tori cu vădite înclinații șl 
voință de a face agricultu
ră nu dețin terenuri în 
proprietate (apelând în ast
fel de condiții doar la aren
dă), cât tinerilor căsătoriți 
ce doresc să se stabilească 
la sate nu li se acordă 
și un drept cât de mic de 
proprietate asupra pămân
tului. este ușor de dedus 
că mult mai arzătoare și 
importante sunt probleme
le lor de ordin funciar, 
decât cele de refacere a 
moșiilor. Rezultă din cele 
prezentate că. acestea ar fi 
nevoile acute cu care se 
confruntă cei de la sate în 
problema pământului și nu 
revenirea acum la moșii.

E

• Se fac lucrări de în- . 
treținere în plantațiile de j 
pomi, precum ți comple-* 
tarea golurilor, pregătind,' 
totodată, și măsurile în» 
vederea combaterii 
lor târzii.

In plin sezon de lucrări 
in livezi, se constată că . 
oamenii, respectiv propri
etarii pomilor, se mișcă , 
anemic și nu prea pun 
baze pe lucrările de se
zon : săpat, tăieri și fer- j 
tilizări, acțiuni care se * 
știe că decid soarta pro-!, 
ducției de fructe. Dinco- L 
lo de alte preocupări, să , 
nu uităm însă că îngri- I 
jirea livezilor reprezintă I 
un semn concret al dra- * 
gostei și pasiunii pentru * 
pomicultură, existând o * 
relație directă între nive-ț 

»

Vânzătorii" de semințe
t

Curiozitatea m-a impins 
să văd cât de tentantă este 
oferta de semințe de le
gume făcută de către vân
zătorii de ocazie din Piața 
Devei, Fără a pune în discu
ție riscurile mari la care se 
expun cei ce cumpără ast
fel de semințe, sau să a- 
bordăm probleme legate de 
prețul linguriței șau cor
netului de semințe, am în
cercat să aflu direct de la 
„producători” care este ca
litatea semințelor ce le 
vând.

A fost imposibil să pot 
vedea cel puțin cum arată 
un buletin de calitate, fie
care motivând că are bu
letin, dar, a plecat soțul, 
soția sau copilul (după in- 
spirațiej cu el in oraș. Din 
discuțiile cu cei veniți din 
Buzău, Craiova sau din alte 
locuri să vândă semințe de 
legume la Deva, am des
prins că nu ei de fapt pro
duc acest material, ci doar 
comercializează producția 
altora. Cât de curată și

autentică sau ce germinație 
are* producția respectivă de 
semințe, este imposibil să 
te edifici.

In conformitate cu pre
vederile Legii nr. 75/1991, 
se știe bine că este inter
zisă desfacerea semințelor, 
fără a poseda buletine de 
analiză, iar vânzarea acesto
ra se face numai în am
balaje inscripționate. Rău 
este însă că organele abi
litare trec cu vederea peste 
abaterile de la legea amin-

Doar firma mai e întreagă
Zadarnică este orice în

cercare de a afla noutăți 
despre „activitățile" ce se 
mai desfășoară la Căminul 
Cultural din satul Sântu- 
halm. Față de acum un 
an, când semnalam situa
ția precară a acestui lăcaș 
de cultură, nu putem con
semna de această dată de
cât faptul că starea de pa
ragină, care se pare că a 
pus stăpânire definitivă pe

clădire 
ia, s-a 
rea timpului. Singurul lu
cru care a rămas oarecum 
neschimbat și mai consti
tuie un indiciu că aici ar 
exista, totuși, un cămin cul
tural, este doar firma ca 
inscripția respectivă. Nu se 
găsește oare nimeni dispus 
să schimbe un asemenea 
peisaj dezagreabil ?

și pe incinta aceste- 
accentuat cu trece?

• • t n r*

rW5
- •‘T ’ J'F’

Cu o asemenea vacă în bătătură, chiar că iese sărăcia din casă.
Foto : PAVEL LAZA

i
I

• JOI, 20 MARTIE 1997.ĂNUL IX • NR. 1848



rr ■■ 7

.a.;.;.c;gțidm CUVj
• • •

DIN 1fARĂ Șl DIN LUME I S.C. POLIDAVA S.A 
DEVA I

INVESTITORI JAPONEZI TESTEAZÂ 
PIAȚA ROMÂNEASCA

Un importam grup e;u- 
nomico-financiar d.n Japo
nia intenționează să rea
lizeze o cooperare în do
meniul financiar-bancar, 
In România, proiect care, 
conform sumelor 
te, ar putea avea 
re între 1,5—3
USD.

Reprezentanții 
economico-financiar 
nez s-au întâlnit, luni, cu 
președintele Emil Constan- 
tinescu. La întrevedere au 
participat și guvernatorul 
BNR. Mugur Isărescu și 
consilierul prezidențial Că- 
tâ'*n Harnagea.

Întâlnirea cu președinte
le Constantlnescu a fost

vehicula- 
o valoa- 
miliarde

grupului 
japo-

„premergătoare", urmând 
ca tot luni să demareze 
negocierile tehnice și dis
cuțiile cu BNR, Guvern și 
Ministerul de Finanțe.

Mugur Isărescu nu a a- 
nunțat numele companiei 
japoneze și a precizat că 
reprezentanții acesteia ar 
dori confidențialitate pâ
nă la încheierea negocie
rilor.

Cooperarea dintre Româ
nia și Grupul economico-fi- 
nanciar japonez vizează a- 
cordarea de împrumuturi, 
plasamente, investiții și în
ființarea unor instituții fi
nanciare cu capital japo
nez.

I AGENȚIA NAȚIONALA A PRODUSELOR 
AGRICOLE VA FI RESTRUCTURATA

Secretarul de stat în Mi
nisterul Agriculturii și A- 
iimentației, Aurel Pană, a 
declarat, luni, ia progra
mul de interpelări al Ca
merei Deputaților. că A- 
genția Națională a Produ
selor Agricole (ANPA) va 
fi restructurată prin spar
gerea în oel puțin opt so
cietăți comerciale și în O- 
fîciui Cerealelor, organism 
in subordinea min'sterului.

"ană a spus că există 
propunerea divizării ANPA 
in 2R de societăți, însă a- 
cea'tă idee, formulată la 
nivelul ministerului, nu a 
fost încă discutată. Divi
zarea ANPA va fi făcută 
prin hotărâre de Guvern, 
tar societățile comerciale 
de produse agricole rezul
tate în urma divizării vor 
fl sunuse privatizării. Se
cretarul de stat în MAA a 
spus că această divizare

este „etapa a doua și ul
tima" în desființarea mo
nopolului pieței cerealelor 
și crearea unei piețe a ce
realelor, asa cum s-a con
venit cu Banca Mondială.

Pană a răspuns astfel u- 
nei interpelări a deputa
tului PDSR. Victor Nea- 
gu, care acuza intenția Exe
cutivului de a desființa 
ANPA. Aurel Pană a re
amintit că și Guvernul Vă- 
căroiu a decis, în prima 
etapă, restructurarea Rom- 
cereal prin apariția ANPA 
și a 44 de societăți comer
ciale, tot in urma unui a- 
cord cu Banca Mondială. 
Pană a spus că acum tre
buie desființată și ANPA, 
care a preluat datorii mari 
de la Romcereal, datorii 
care nu au putut fi com
pensate, ba chiar s-au mă
rit.

I
I

ROMTELECOM PE TOBOGANUL
PRIVATIZĂRII

prezentând un anumit pro
cent din valoarea 
ției.

Sorin Pantiș a 
de asemenea, că 
de privatizare a 
lecom este definitivată.

Ministrul consideră că 
pentru privatizare, cea mai 
bună soluție este emisiu
nea de acțiuni, sumele ob
ținute din aceasta urmând 
să rămână în interiorul so
cietății. în timp ce cea
laltă variantă, vânzarea de 
acțiuni, presupune direc
ționarea sumelor către bu
getul de stat.

„RomTelecom are poten
țialul să devină cel mai 
puternic operator din cen
trul și estul Europei", sus
ține ministrul Comunica
țiilor.

Licența de operare a 
RomTelecom va fi elibe
rată până la data de 22 
iulie, obținerea ei fiind, 
potrivit lui Pantiș, „o sim
plă formalitate".

Pantiș a declarat că 
cența va fi provizorie, 
trucât din negocierile 
investitorul strategic va 
zulta un nou cadru care 
va necesita eliberarea u- 
nei noi licențe, precum și 
un nou contract de ma
nagement.

Licența de operare va 
fi realizată de firma de 
consultanță câștigătoare a 
licitației din luna mai.

Licitația internațională 
pentru desemnarea firmei 
de consultanță care va eva
lua RomTelecom va avea 
loc până la data de 10 mai, 
a anunțat luni Sorin Pan- 
tiș, ministru) Comunicați
ilor, în cadrul unei confe
rințe de presă.

La Ministerul Comuni
cațiilor au fost primite, pâ
nă la data de 10 martie, 
scrisori de 
partea a 37 
consultanță, 
te ofertele a 
cestea. Pantiș a menționat 
că Intre firmele de con
sultanță care și-au expri
mat intenția de a partici
pa la licitație se numără 
primele 14 din lume ca 
imnortanță.

Până Ia 21 
întocmită o 
zând numele 
me care 
concurs, urmând ca. în 
termen de două săotămâni, 
să fie realizat 
sarcini privind 
ternatională

Firma de 
desemnată în urma licita
ției va avea ca sarcini e- 
valuarea din punct do ve
dere legal, financiar și teh
nic a RomTelecom, nre- 
cum și elaborarea caietu
lui de sarcini nentru lici
tația care va fi organiza
tă anul viitor, pentru atra
gerea investitorului strate
gic.

Ministrul Comunicațiilor 
a avansat nrimul trimes
tru al anului viitor ca ter
men de Privatizare a Rom- 
Telooom. Fir’z'a de consul
tantă va primi, ne lân<»ă 
plata negociată, si o taxă 
de succes a ooeratiei. re-

intenție din 
de firme de 
fiind valida- 
29 dintre a-

martie va fi 
listă cuprin- 
a 6—10 fir- 

vor rămâne în 
urmând ca.

caietul de 
licitația ln-

consultanță

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI*’ VA AVEA DOUA SECȚII
Universitatea „Babeș- 

Boiyai" va avea două sec
ții, In limba română și in 
limba maghiară, a 
rat, luni, premierul 
Ciorbea, precizând 
cest fapt semnifică 
tenta unei singure univer
sități cu o singură condu
ces".

...n prezent, există une- 
l te diferențe de interpreta

re între cele două părți. 
Reorezentanții părții ma
ghiare susțin constituirea 
de grupe în limba maghia- 

1 ră, în timp ce reprezen- 
! tanții părții române susțin 

realizarea unei secții în 
limba maghiară", a spus 
premierul Ciorbea.

Aceste aspecte vor fi lă
murite In discuțiile ulte-

decla- 
Victor 
că a- 
„exis-

rioare dintre părți, deci
zia finală aparținând, con
form principiului autono
mie! universitare, senatu
lui Universității din Cluj, 
care „va avea ultimul 
cuvânt".

Cazul Universității „Ba- 
beș-Bolyal" a constituit 
subiectul unei întrevederi 
desfășurate luni la Pala
tul Parlamentului între 
președintele Camerei De
putaților. Ion Diaconescu, 
premierul Victor Ciorbea, 
ministrul învățământului, 
Virgil Petr.escu și reprezen
tanții conducerii Universi
tății din Cluj. La aceste 
discuții conducerea UDMR 
nu a participat.

Existența a două secții 
la Universitatea „Babeș-

Bolyal’ este o soluție ca
re „a mulțumit" actuala 
conducere a Instituției de 
învățământ superior, a 
spus Victor Ciorbea.

Cât privește înființarea 
de noi universități, „ni
meni nu are nimic împo
trivă", a declarat premie
rul, adăugând că ele vor 
fi create „acolo unde sunt 
necesare".

El a mai amintit că Le
gea învățământului va su
feri modificări, amenda
mentele ce urmează a fi 
depuse de Executiv ur
mând să asigure învăță
mântul în limba mino
rităților în școlile profe
sionale, școlile tehnice și 
instituțiile tehnice univer
sitare.

tranzac-

anunțat, 
strategia 
RomTe-

li- 
în- 
cu 

re-

! . | 
| Vă oferă prin depozitul en gros, situat in « 
■ incinta societății, str. 22 Decembrie, nr. 257, 
| un bogat sortiment de produse agroalimen-
• tare:

• Zahăr • Orez • Ulei • Brânză topită 
I • Mărgărină • Dulciuri • Paste făinoase 
J • Hârtie ambalaj (import) • Pungi hârtie • 

Pungi plastic.
Vizitați depozitul nostru și nu veți regreta. 
Informații telefon 22 17 50, int. 27.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SC. COMAT S.A. DEVA

cu sediul social in municipiul Deva, 
str. Depozitelor, nr. 5, 

telefon 054 - 216582; 211146, fax 216269 
convoacă

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 
A ACȚIONARILOR

I 
I 
w 

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

pentru data de 5 aprilie 1997, ora 10, la Casa I 
de cultură a municipiului Deva — sala mare. ■ 
cu următoarea ordine de zi:

1, __ Raport de gestiune al administra- i
lorilor asupra rezultatelor economico-finan- . 
ciare obținute în anul 1996. pe baza bilanțu
lui și contului de profit și pierderi;

2. — Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiarâ pe anul 1996;

a

I
I

3. — Aprobarea bilanțului contabil și 
contului de profit și pierderi pe anul 1996;

4. — Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 1997;

5. — i . 
rea adunării.

I
I

z

,---------- ; |
Alte probleme, ce necesită aproba- :

I

CĂUTAȚI-NE AZI, MÂINE DVS. VEȚI FI CEI CÂUTAȚI t 
ULTIMELE SAP r AM ANI PENTRU 

ÎNSCRIEREA IN CARTEA GALBENA — 
CARTEA TUTUROR ADRESELOR UTILE 1

1

• cea mai bună bază de date cu caracter județean ;
• cea mai bună sursă de inf rmare pentru oamenii de afaceri; 

instituțiile publice și cetățenii dintr-un județ;
• o dovadă de neinlocuit pentru imaginea oricărei firme și instituții ț 

publice.
CARTEA GALBENA — SOLUȚIA PERFECTA

• Ce trebuie să faceți pentru înscrierea in Cartea Galbenă ?
Completați talonul de comandă-contract și expediați-1 pe adresa : 

S.C. SEDONA, Căsuța poștală, nr. 3, Deva.
Taxa de înscriere este de 50 000 lei pentru fiecare domeniu de acti

vitate. în taxa de înscriere este cuprins șt costul unui exempl“r din Car
tea Gali enă Deva — Hunedoara, 1997/1998 (preț estimativ 20 000 lei).

• Pentru rezervarea de spațiu publicitar apelați-ne la sediul firmei.
• Termen limită de expediere : 25 martie 1997 (data poștei).
• Data de apariție a cărții: aprilie — mai 1997.
• Pentru alte detalii, sunați la tel. : 214175; fax : 222299,

X • *

I

(

Primele numiri anunța
te în componența noului 
guvern de la Moscova su
gerează faptul că poziția 
reiormiștilor in cadrul 
Executivului a fost conso
lidată, relatează Reuter.

Dintre vicepremieri, nu
mai doi și-au păstrat func
țiile — reformistul Anatoli 
Ciubais, numit cu zece zi
le in urmă, și conservato
rul Anatoli Kulikov, care 
și a menținut și portofoliul 
A:acrilor Interne.

Lintre adjuneții premie- 
ru.ui, patru conservatori 
și trei reformiști au pier
dut aceste funcții. Aceștia 
sunt conservatorii Alexei 
Boiakov tprim-vicepremi- 
er). Vladimir Babicev, A- 
le.xander Zaveryukha si 
Ol •-> Lobov (vice-premieri).

REFORMIȘTII RUȘI IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIA
precum și reformiștii Vik
tor lliuș.n și Vlad.mir Po
tanin (pnm-vkepremieri) 
și ,'ilexaiidr Livșiț (vice- 
premier și fost ministru 
de finanțe). De asemenea, 
printre cei care și-au pier
dut funcțiile de adjuncți 
ai premierului se numă
ră Oleg Davidov, Vitali 
IgnatenKO și Vladimir For- 
tov. Lavidov și-a păstrat 
însă portofoliul Relațiilor 
Economice Externe.

Noii adjuncți ai premie
rului rus sunt în majori
tate reiormiști - prim-vi- 
cepremierul Boris Nemțov, 
în ărcinat cu asigurările 
sociale. lupta împotriva 
monopolurilor și probleme
le regionale; vice-premie- 
rul Vladimir Bulgak, fost 
ministru al Comunicațiilor

însărcinat in prezent cu 
problemele legate de teh
nologie și știință; vice- 
prenjierul Iakov Urinson, 
fost adjunct al ministru
lui Economiei, în prezent 
titular al portofoliului E- 
conomiei; vlce-premierul 
Alfred Kokh, care și-a 
menținut și funcția de șef al 
Comitetului Proprietății de 
Stat; vice-premierul Oleg 
Sisuev, până în prezent 
primar al centrului indus
trial Samara.

Cernomîrdin a precizat, 
luni, că uncie dintre pos
turile ministeriale sunt în
că vacante, urmând să fie 
ocupate în următoarea 
săptămână.

mediafax
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PLATA AJUTORULUI SOCIAL
Consiliu] local Deva îi 

informează pe beneficiarii 
de ajutor social că în pe
rioada 18—20 martie se 
achită drepturile bănești, 
aferente lunii ianuarie 
1997. Plata se face la ca
sieria Primăriei Deva. în . 
tre orele 7,30 — 15,30. In 
căzui întârzierii din dife
rite motive în prezenta

rea la casierie, dacă banii 
nu au fost depuși în ban. 
că, se vor mai putea face 
plăti și după 20 martie, 
după un program pe care-1 
va stabili Primăria. In 
cazul depunerii banilor în 
bancă, ei vor fi achitați 
odată cu drepturile cu
venite pe luna următoa. 
re. (I.C.).

JOCI ETATEA COMERCIALA
I

J- Q

! 
! 
I 

I I
ț

1

1
J 

depus J 
de ur- J 

la centrele de distribuire pentru ridi- ’ 
certificatelor de acționar. Centrele t

S.I.F. BANAT—CRIȘANA

Reamintește acționarilor (care au 
certificate și cupoane) să se prezinte 
gență 
carea _ ___ ______ ,------- -----------
funcționează zilnic, în următoarele localități : )

• Deva, bdul Libertății, bloc IA parter, ț 
lângă cofetăria „Scala";

Consiliul de Administrație al S.C. DACIA 
SERVICE S.A. Deva convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor în ziua de 31 martie 1997, 
ora 11,' la sediul societății, cu următoarea or
dine de zi:

— analiza bilanțului contabil pe anul | 
1996, stabilirea bugetului de venituri, și chel
tuieli pe anul 1997.

Hunedoara, piața alimentară Obor ;

1
!

I V
* 
ț tele
ț lor numai

Petroșani, la parterul redacției „Ma-
*final";

Lupeni, 
lor de

Orăștie,

Ia Primărie — Oficiul 
Muncă ;

la sala Astra ;

Brad, lângă cofetăria „Union";

Simeria, la RAGCL;

Hațeg,

Vulcan, 
nism.

F 4e-

* 

ț

î

l
J

lp Primărie ;

la Primărie,

nu ridică inCei care
de acționar vor putea 

i prezentându-se 
( Banat—Crisana din Arad.
)-------------- ’ ---------

serviciu! Urba-
V
t

1

termen certifica- 
intra în posesia 
la sediul S.I.F.

AMBULANȚA JUDEȚEANĂ 
DEVA

Scoate la concurs in data de 26. III. 1997, 
ora 10, următoarele posturi:

— 2 posturi asistentă medicală — la fi
liala Călan si filiala Hațeg — substație 
Pui;

— 1 post șofer autosanitară — filiala Pe- 
trila ;

— 0,5 post mecanic auto — filiala Pe
troșani.

Informații suplimentare la sediul Ambu
lanței județene Deva, str. Depozitelor, nr. 
3, telefon 22 15 50.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET 
ȘI SPORT HUNEDOARA 

BIROUL PENTRU TINERET

COMUNICAT DE PRESA

în data de 25 martie 1997, Biroul pen
tru tineret al D.J.T.S. Hunedoara organizea
ză licitație de programe pentru trimestrul al 

i II-lea al anului in curs.
1 Sunt invitate să participe toate organiza- 
\ țiile nonguvernamentale de tineret din județul 
ț Hunedoara. Licitația are ca scop sprijinirea 
| acțiunilor ce vor fi desfășurate în sprijinul 
ț tinerilor.

! Informații suplimentare la tel. 230621 sau 
la sediul din strada M. Eminescu, nr. 2.

S.C. APROTERRA S.A. 
SIMERIA

distribuitor autorizat al
S.C. ROMBAT BISTRIȚA, ROMRADIA- 

TOARE BRAȘOV, ELECT3OPRECIZIA SA- 
CELE, MEFIN SINAIA, PULSOR SCORNI- 
CEȘTI, RECMAS ROȘIORI, COMPA SIBIU,

Vinde întregul sortiment de radiatoare și 
piese de schimb pentru auto, pentru tractoa
re, la prețuri avantajoase, stabilite de comun 
acord cu producătorii.

Tel. 054/660424; 660966.
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| înceDând cu ora 10.
în caz de neadjudecare, licitația se va repeta 

I în fiecare zi de marți până la epuizarea sto- 
î cului.

Informații la telefon 054/543645
I Miclăuș Vaier.* 
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S.C. REFRACTARA S.A.
BARU

Vinde la LICITAȚIE următoarele mijloa- 
fixe :

— Tractor IFAlbOOA — țip Wolla
— Spectrofotometru — RX CPM-18. 
Licitația va avea loc în data de 1. IV. 

1997, la sediul S.C. REFRACTARA S.A. Baru,

ce

Dacă nu ați încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE ' 

DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
PE TERJ 1ORIUL ROMÂNIEI i

Societatea de Asigurare Reasigurare L

ARDAF
jsocictate autorizată dc Ministerul Finanțelor 

să încheie această asigurare)

vă stă la dispoziție în Deva.
Str. Dragoș Vodă nr. 18

TeU 054-22.22 99

și in localitățile

Brad. Hunedoara, Orăștie, Vulcan
INVESTI 11 Pt.MKU MGLRAN ȚA DUMNEAVOASTRĂ !

MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA 
IMPORT VEST

VA OFERĂ
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• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin- 
sortată de cea mai bună calitate (in sacite 

tranșparenți de 5-10 kg):
— cămăși, bluze, tricouri, pantaloni, tre- . 

ninguri,
— pulovăre, geci.
— sacouri. baloane etc. •
Toate sortimentele de sezon disponibile | 
stoc 1 j

NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE! j

• baloți mari, nesortați, presați între î 
350—400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA 1 !

Mari reduceri de prețuri în luna martie a.c. | 
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 ’eți convinge că a me- » 

ritat 1 s

din

Maniu,

ocupat
8-18;

sâmbătă

nr. 6, tel.

reveniți t 
sâmbătă

S.C. CETATE S.A. DEVA

Str. Mureșului, nr. 4.
Tel.: 054/214225; 054/213356. '

ACHIZIȚIONEAZĂ
• GRÂU SI PORUMB BOABE
— La STAS.
— Prețuri negociabile.
Informații la serviciul aprovizionare — 

desfacere. (099188)

S.C. AGROSIM SIMERIA
FERMA NR. 3 SIMERIA VECHE

• Vinde cartofi — preț avantajos. Relații
• tel. 660894, zilnic, orele 8—15. (54)
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«FOREST S.A. Deva, cu sediul în Deva, str.*
* 1 Decembrie, nr. 30, înregistrată la Registrul * 
•Comerțului cu nr. J/20/1224/1994, cod fiscal fi 
ț 6146243, în temeiul ari. 79. alin. 1, din Le- f 
tgea nr. 31/1990, la cererea acționarului ED & f
* F. MAN COMMODITIES ROMANIA SRL BU- Ț 
ț CUREȘTI, deținător a 39,99 Ia sută din ca- fi
* pitalul social al societății, in baza contractu- * 
d'lui de vânzare—cumpărare încheiat cu F.P.S. fi

București, convoacă adunarea generală extra-fi 
ordinară a acționarilor, la data de 3. IV. 1997, îi 
ora 10. la sediul S.C. SARGEȚIA FOREST fi

1. Modificarea statutului de funcționare a fi
I

... ..... I

S.C. SARGEȚIA FOREST S.A. 
COMUNICAT NR. 1181. DIN 14. III. 1997, 

DE CONVOCARE A ADUNĂRII 
GENERALE A ACTION ARILOR

Comitetul Director al S.C. SARGEȚIA *
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‘S.A. Deva, cu următoarea ordine de zi :

f
| societății.
t.♦ I î.r_
1 a) Capitalul
1 milioane lei. împărțit in 504.680 acțiuni, cu « 
1 valoarea nominală de 25.000 lei. subscrise in £ 
• totalitate de acționari, în următoarea struc- 
J tură de acționariat:

— S.C.
J.“1 zur*/:
1 loare nominală 
î 5.016.675 mii lei
I

— FPS BUCUREȘTI — 151.088 acțiuni, î 
T cu o valoare nominală de 25.000 lei, respectiv I

2. Alegerea Consiliului de Administrație f 
a comisiei de

Propunerile 
• tului constau în

• L
L 

pentru modificarea statu- « 
următoarele : •■
social este fixat la 12.617,01

cenzori.

l 
îl 
r 
r

I

i
— FPP BANAT I — 151.400 acțiuni, cu'î 

valoarea nominală de 25.000 lei, resy ictiv fi 
3.785.100 mii lei = 30 la sută.

f
Echipa managerială — 321 acțiuni, cu va- *

ED & F. MAN COMMODITIES
1 SRL BUCUREȘTI — 201.867 acțiuni, cu o va- 

de 25.000 lei. respectiv 
= 39,99 la sută ;

3.777.200 mii lei -= 29,94 la sută ;

* loarea nominală de* 25.000 lei, respectiv 8.025 fi
1 mii lei = 0,07 la sută. *
*
ț b) Modificarea atribuțiunilor ^dunării ge- ? 
ț nerale a acționarilor.

c) Modificarea atribuțiunilor Consiliului • 
L 

Informații suplimentare la sediul societății. • 
li

♦ de

« 
I*

i atribuțiunilor Consiliului ț 
Administrație.
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CUVÂNTUL LIBER
• •

PVBLICITAÎ?

vanzari —
CUMPĂRĂRI

• Vând ARO 243, ben
zină, zero km; caut per
soană îngrijire perma
nentă doi bătrâni. Tele
fon 215617.

(097849)
• Vând casă In satul 

Târnăvița, nr. 25. Infor
mații în comuna Bră- 
nișca, nr. 73, tel. 418.

(GRT)
• Vfipd casă cu etaj, 

spațiu comercial, încălzire 
centrală, curte și grădină 
th Deva, sau schimb cu 
apartament, plus diferen
ță. Tel. 232375.

(8809)
• Vând apartament 4

camere, Al. Crizantemelor 
— Miorița. Tel. 211128 • 
621465. 8—17.

(8819)
• Vând apartament 4 

camere (parter), zona Asto. 
ria — Băicescu. Telefon 
628264.

(8818)
• Vând apartament 2

camere, Miorița. Tele
foane 2Z.3506; “26382.

(8789)
• S.C. Alimturn SRL

Deva vinde mașină izo
termă TV 35; 1,6 tone.
Relații la tel. -215323.

(6414)
• Vând și montez par

brize auto toate tipurile. 
Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 
44. Tel. 225075; 225077.

(8762)
• S.C. Viticola S. A. 

Șoimuș, str. Viilor,, nr. 1 
vinde vin alb soiuri su. 
perioare, la prețul de 350° 
lei/litru, zilnic între ore
le 10—15, în afară de 
sâmbăta si duminica.

(F)
• Vindem cartofi să

mânță Sânte I. 1., cu cer . 
tificat de calitate. In
formații toi. 214770.

(79)
• Vând camion izo

term 5,5 tone. Informa, 
ții. tel 621762; 216963.

(8778)
• Vând 1 ha grădină, 

sat Rovina, nr. 71.
(8817)

• Vând Dacia 1304, tip 
papuc, an fabricație 1991, 
preț negociabil. Informații 
tel 650707.

(8816)
• Vând Mercedes 200D, 

BMW 528 (model 84), De-

excepțională, negociabil. 
Telefon 657107.

(6647)
• Vând televizor alb. 

negru, cu circuit integrat. 
Hunedoara, tel. 724509

(9207)
• Vând apartament 2 

camere, str. A. Iancu, bl. 
7, ap. 15.

(8797)

• NOU !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguran
ță maxime, PLATA 
IN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ. 
TIE, 054/642580.

(8323)

• Vând teren intravilan 
în Deva, str. Mureșului, 
nr. 27. Informații la tel. 
612530, după ora AS.

(8803)
• Spray contra eja

culării rapide, medicamen
te potență, frigiditate, 
zahăr afrodisiac. 01 — 
6376373.

(8544)
• Vând urgent garso.

nieră zonă centrală, Deva. 
615588, între orele 9— 
19. (8826)

PIERDERI

• Pierdut carnet de ar
tificier, eliberat de ISTPM 
Hunedoara — Deva, pe 
numele Pope Eugen, cu 
nr. de evidență 38527, în
cadrat la SM Brad. II 
declar nul.

46644)
• Pierdut carnet de 

artificier, eliberat de 
ISTPM Hunedoara — De
va, pe numele Dud Voi- 
cu, cu nr. de evidență

38470, încadrat la S.M. 
Brad. îl declar nul.

(6645)
• Pierdut legitimație 

serviciu, eliberată de F.E. 
Deva, * nr. 4463, pe nu. 
mele Cătană Nicolae. Se 
declară nulă.

(6427)
• Pierdut certificat de 

înmatriculare cu nr. J 20 > 
1993 al S.C. Aldan SRL. 
Se declară nul.

(8814)
• Pierdut acte (contract 

două testamente și un 
certificat deces). Găsito
rului oferim recompensă. 
Tel. 628064.

(8812)
• S.C. COMPLEXCOM 

SRL Deva anunță pier
derea codului fiscal nr. 
R 2114389/28. XI. ’92. Se 
declară nul.

(8807)

DIVERSE
• MANAGERUL SOCIE

TĂȚII COMERCIALE 
MERCUR SA. BRAD con. 
voacă adunarea generală a 
acționarilor, la data de 5. 
IV. 1997. ora 10, în sala 
cinematografului Zarand, 
din Brad, pentru toți 
acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la 
sfârșitul ziloi de 31. III. 
1997. Ă doua convocare 
în 19. IV. 1997, ora 10. 
în același loc. Informații 
la tel. 054/650968.

(664^
• S.G. PREMIS PROC* 

SERV. SRL HUNEDOA
RA a depus documenta
ția pentru obținerea au
torizației de mediu a ma
gazinului piese auto, 
Aleea Chizid, 20, Hune
doara. Eventualele re- 
clamații se primesc la

APM "Deya, ’ în termen de 
15 zile de la publicare.

■ (9207)
• Dl HULUBA IOAN

este citat în data de
24 martie 1997, la Tribu
nalul Hunedoara, pentru 
divorț, în calitate de 
pârât. (9208)
• S.C. IKARUS TURISM 

SRL ILIA anunță inten
ția . de majorare a pre
țului la transport marfă, 
2000 lei/.km și transport 
persoane — 2500 lei zkm.

(8815)
• S.C. HORI—VIO COM 

SRL BRAD anunță de
punerea documentației 
pentru autorizația de me
diu a magazinului din 
piața Brad.

(8802)
• S.C. TOTAL SER

VICE IMPORT EXPORT 
SRL, cu sediul în Hune
doara, str. Buituri, nr. 29. 
anunță că a depus la 
APM Deva documentația
pentru 
rizației 
lierului 
unității 
publică 
cietății.

obținerea . auto- 
de mediu a ate- 

reparații auto și 
de alimentație 

din cadrul so- 
(6429)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comer
cială angajează gestio
nar, în condițiile le
gii, pentru magazinul 
en gros din localita
tea Ruși. Informații 
la tel. 232846, după 
ora 18.

(8822)

9

C. E- C.
SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA 

’ DEVA
I ORGANIZEAZĂ

Licitație publică deschisă, i
I ție, pentru executarea lucrărilor 

capitale, Ia sediul 
str. Avram _____, .... ... .... ..

Joi, 27. III, 1997, ora 10, Ia sediul Sucursa
lei Județene C.E.C. Hunedoara—Deva, va avea 
loc o întâlnire cu toți ofertanții, prilej cu care 
se va stabili data, ora și locul de 
a ofertelor.

Dosarul cu documentele licitației 
cumpăra de la sediul Sucursalei

fără preselec- 
' de reparații 

Filialei C.E.C. Hunedoara, 
Iancu, nr. 14, bl. 1.I
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j SIREE, PROVENIENȚA COVASNA.
, Plata se poate face și din producția rezul- 
| tată la toamnă, sub formă de cartofi de con- 
; sum. (8779)

depunere

l*
I

i
it
I I

I

i
i

I

se poate 
Județene 

C.E.C. Hunedoara—Deva, bdul 22 Decembrie, 
nr. 90, bl. 26, până joi, 27. III. 1997.

AGENȚIA UNISEM ORĂȘTIE 
Str. Gării, nr. 10.
Tel. 642703.
Tel./fax 642200.
Oferă producătorilor agricoli.
• CARTOFI DE SĂMÂNȚĂ. SOIUL DE

• Vând vacă cu lapte 
și vițel, șapte oi. Telefon 
661756 Simeria.

va. Iloria, 54.
(6425)

• Vând 3 bucăți val-
țuri 1025 (licitație). Reia.
ții tel 230042, orele 12
—15. (8811)

(6428)
• Vând canaoea Studio 

și pătuț copil. Telefon 
625409

(8808)
• Vând garsonieră, zo

na pieței, bl. 40, ap. 48. 
Tel, 224036.

(8806)
• Vând Dacia 1300 sau 

talon. Tel. 669248.
(8805)

• Vând duminică — târg 
auto, Dacia- 1307/1996 
(27.000.000). Tel. 212064.

(8798)
• Vând autoturism Mosk-

vici 1500, stare excepțio
nală. Orăștie, tel. 641509, 
647749. (2794)

• Vând castraveți de 
seră, Geoagiu-Băi, Sîrb 
Ionel. Tel. 648220.

(8358)
• Vând microbuz trans

port persoane, 16, stare

1 î
j DEPOZIT MATERIALE t
ț DE CONSTRUCȚII *

S.C. CLASS PROIECT S.R.L.
DEALER LINDAB

VA OFERĂ, prin depozitul situat în Deva, * 
* str. Eminescu, nr. 48 (fost IPL), tel. 232715 : î

— faianță, adezivi faianță, aracet, cuie, i 
ț ciment, var, ipsos, ciment alb, plăci azbociment, î 
î laminate, vopsea, vopsea lavabilă, carton bi-| 
j turnat, bitum, scări zugrav, panouri cofrag, £ 
| cherestea și dulapi rășinoase.

în curând vom produce bolțari pentru 
J construcții. (8827) ,

« Angajăm agenți co
merciali pentru vânzarea 
produselor noastre în târ
guri și piețe, cu mașină 
proprietate personală. Te
lefonați la 230034, orele 
10—14. (F)

COMEMORĂRI
• Familia mulțumește 

rudelor, vecinilor și în mod 
deosebit colegilor de la 
B.D.A.P.S. și Dacia Service 
care le.au fost alături la 
trista despărțire de dra
gul, soț, tată și bunic

IOAN RAHOVEAN.
trecut în lumea umbre

lor, după o scurtă dar 
grea suferință. Nu te vom 
uita niciodată !

î ..AROMA PAINII“ i
I PENTRU BRUTĂRIA—PATISERIA !
I DIN DEVA I

ANGAJEAZA
' următoarele categorii de personal :
• — brutari—patiseri (cu experiență) 6 locuri
I — personal necalificat 12 locuri I
> — ingineri (tehnicieni) industrie ■
J alimentară 4 locuri ;
< Curriculum vitae însoțit de o fotografie | 
! se vor depune zilnic la sediul societății, pe . 
I str. Călugăreni. nr. 14, între orele 14-17. | 
» până la data de 21. III. 1997. (9191)

RECEP PLUS
CALCULATOARE 
IMPRIMANTE 
COPIATOARE

| DEVA Bel DECEB/X.L Bl F»
Toi. 212726 2 18205

4 AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER» 

j Pentru a economisi timp și băni pu- 
Iteți publica anunțuri de mică și mare pu- 
«blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- > 
ț țiile publicitare din 5 '

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
[din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea . 
1 Tribunalului județean); — la chioșcul din 
[CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga

zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR-
[TIERUL MICRO 15 (stația de autobm!■ 
1 „Orizont"). j

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.
1 716926).
• • BRAD, strada Republicii (tel.
] 650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- i
1 gazinul „Palia". ’

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1,.
\(în spațiul secției foto). Telefoane ? 770367,- 
1770’35. î1
1 Agențiile ziarului nostru asigură, la 
Itaxe rezonabile, publicarea cu maximă 
[promptitudine a tuturor anunțurilor deb 
*tmică și mare publicitate:

| ÎN ORICE I 
OCAZIE, | 

PUBLICITATE
;i PRIN j

ic. IN SPEIMPEX MU

E '_ -
ANUL IX • NR. 1848

T

-

CUVÂNTUL 
LIBER

VAWW<W.VAW.V/AV.‘>,AW<,.V777..V.

tinde din sîoc
șl âdiHc In comnnda iceapa

de consum, < usturoi
‘ din Irnpiii, In sjet K;:c»ie’l 

ef stizați la 25 kf.
la [>ri (uri fără concurență!

IiJorniiilii zilnic Ia lei I 
M |SM70. erele 8- 18

J oI-Jli! . (.rvle 18-22 J
s__  ____ _ ✓

Devasat Shop
situat pe str.A Iancu, bl. HI parter tul 21619»

Orar zilnic 10-18, sâmbătă 9-13

rtjră. o/etci ■pțrocftt.sel.cJtruiplor 

OSRAM ■ becuri garantate 10 000 ore funcționare Kontavill • prize, întrerupătoare și toată gama de aparataj electrotehnic
■ ■ ,1 J...........  ■ . . ................................................ 1 3
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