
semnării

și „Castle Eu- 
fost semnat 
de asocie-

re- 
lângă par- 
profit, șl

intre R.A.C. Deva, „Gabriel j

asocierii :

anul 199agricole in
nr.

SORIN BLADA

(Continuare în oag. a 2-a)

ÎN PLUS

Coordo-
a

ca astâzi, joi, 3

con-
din

una pe zi

cât se poate 
importurile.

v.

• 1
• 1
• 100
• 1
• 1
• 1
• 100 lira italiene

AXIOMA LUI COLE
Suma inteligenței pe planetă este constan

tă, dar populația Terrei este in continuă 
creștere.

2 APRILIE 1997 
dolar SUA 
marcă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez

——---- ---------------------- -

isia. „Ziua

i
!
•zacțil efective do schimb valutar, ți înrec 

J labile.iîtabzVc.
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După cum se știe, în 
baza Ordonanței de ur
gență a Guvernului 
6/1997, s-a constituit, Ia 
dispoziția Ministerului A- 
grlculturii și Alimentației, 
fondul pentru finanțarea 
lucrărilor agricole. Po
trivit normelor metodolo
gice, acest fond, în sumă 
de 550 miliarde Iei, a- 
locat de la bugetul de 
stat, se derulează prin 
băncile comerciale. Băn
cile acordă credite, cu 
acoperire din fond, pro
prietarilor și deținătorilor 
legali de terenuri agri
cole, indiferent de forma 
de exploatare a acesto
ra, precum și arendașilor 
care au încheiat contrac - 
te de arendă, în confor
mitate cu Legea 16/1997.

In legătură cu destina
ția creditelor din fond, 
este de reținut că acestea 
se acordă pentru: 
vizionarea cu semințe 
material 
curnr^a 
chimice.
ranți și 
crări : 
șl manuale, prevăzute în 
tehnologia culturilor, iri
gații, repararea tractoare
lor și mașinilor agricole, 
utilajelor dc recoltat șl
•*««*««•«•****••«••••«•******

apro- 
Și 

de plantat, pro- 
de îngrășăminte 

pesticide, carbu- 
i lubrifianți, lu- 
agricole, mecanice

transport, precum și pen
tru asigurarea pieselor de 
schimb și materialelor 
necesare. De menționat că 
băncile care derulează su
mele puse la dispoziție 
vor prelua și creditele 
angajate de producătorii 
agricoli la alte bănci, In 
toamna anului 1996, pen
tru culturile de grâu șl 
orz, și care, pentru ace
leași culturi, beneficiază 
de credite în baza ordo
nanței de urgență.

In ncelașl timp, se face 
precizarea că acordarea 
creditelor are loc în li
mita contravalorii pro
duselor contractate 
destinate consumului 
tern, ținând seama 
cheltuielile de producție 
prevăzute în tehnologii șt 
devizele de cheltuieli ale 
culturilor nominalizate în 
ordonanță. Așa cum pre
vede art. 7 din ordonan
ța de urgență, la ram
bursarea creditelor de 
către beneficiari. în con
dițiile îndeplinirii tuturor 
obligațiilor contractuale,

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în păg. a 2-a)

CURSUL VALUTAR
6992
4186
5718 

11511
4842 
1243 

420 Iei
II iC

Cursurile inclusa ta această listă au la bază ■; 
, Icotatil ale societăților bancare autorizate sfl efeo-J 
‘Itueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 

[ implică obligativitatea utilizării cursurilor în tran
zacții efective do schimb valutar, fi înregistrări con-

STATIA DE AMBULANTA HUNEDOARA 
S-A MUTAT ÎN CASA NOUA

Ieri, a avut loc la Hunedoara inaugurarea nou
lui sediu al stației de ambulanță, aflat în perimetrul 
Spitalului Municipal.

Față de vechea stație, ce funcționa într-un spa- 
condiții pentru 

ambulanță.
țiu impropriu, noul sediu oferă e. 
desfășurarea activității serviciului de ambulanță. 
Conform celor spuse de dna dr. Minodora Vaida, 
medicul coordonator al Stației de Ambulanță din 
Hunedoara, vor putea fi asigurate, printre altele, 
urgențe stomatologice, cu cameră de gardă pen
tru medic șl o cameră de tratamente pentru ur
gențele de sâmbătă și duminică. Clădirea este do
tată cu sală de telefonie și camere de gardă 
separate pentru medici, asistente și șoferii de pe 
ambulanțe. (S.B.).

Hunedoara. Monumentul Rcvolufioi Române

---------------------------1

FLASH!
TRUFANDALELE
'e lângă castraveți 

trași în folie și roșiile 
de gust îndoielnic, scum
pe șl fără prea mare 
trecere la consumatori, 
lată că turcii ne-au tri
mis, in ultima vreme șl 
pe piața Devei, altă 
trufanda, anume fa
solea verde păstăi. Costul 
acestui produs este de 
numai 18 mii lei/kg, 
pentru cine are bani șl-i 
prisosesc (mal scumpă ca 
un kg de carnel),

loo ca serele noastre să 
ne ofere astfel de pro
duse, mult mal gustoase 
șl (nai accesibile, poa
te, ca preț, asistăm 
cum acestea se degradea
ză văzând cu ochii, in 
astfel de condiții încu- 
rajându-se 
de mult 
(NT.).

GRIJA
Dintr-o discuție pur

tată cu primarul comu
nei Sarmîzegetusa am 
desprins că din patri
moniul fostei AEI Peș- 
teana, primăria s-a ales 
cu o pescărie șl cu o 
crescătorie de animale 
mici pentru blană, o • 
biective care practla mal

Group" și „Castle Europa" 
LTD din Australia s-a semnat 

un protocol
Marți, 1 aprilie (reți

neți data I) la Prefec
tura județului, în pre
zența presei, între Re
gia Autonomă a Cupru
lui Deva și compa
niile australiene „Gabriel 
Group" ‘ ~ ~
ropa" LTD a 
un protocol 
re.

Obiectul 
constituirea de societăți 
mixte pentru exploata
rea zăcămintelor cupri
fere, aurifere, argintife- 
re și complexe din zona 
hunedoreană a Munților 
Apuseni și de la Roșia 
Montană și de exploa
tare turistică a zonei.

Au semnat în numele 
celor două companii aus
traliene domnul direc
tor Frank Timiș — ce
tățean australian și ro
mân și domnul Nicolne

de asociere
Stanca, director gene
ral al R.A.C. Deva.

Au ‘ fost de față la 
semnare domnii Pompi- 
liu Budulan, prefect, Ni- 
colae Pavel Segesvari — 
subprefect, dr. Roy Cox 
— director tehnic al 
Companiei „Gabriel 
Group" și Glenn Feat- 
herby — manager fi
nanciar al companiei 
„Castle Europa" LTD.

Condițiile asocierii așa 
cum au fost prezentate 
oferă cele mai multe a- 
vantaje părții române, 
investitorului străin 
venindu-i, pe 
tea sa de 
toate riscurile.

Ceremonia
protocolului a fost pre
cedată de o conferință de 
presă, la. care vom re
veni în ediția de mâine.

ION CIOCLEI

VREMEA

Cerul va fi acoperii.

mai mult noros. Tempo- | 
rar va ploua local. Vântul [ 
va sufla slab la moderat • 
din nord-est. Minimele » 
vor fi cuprinse între 1-6 ♦ 
grade; maximele — 8-13 | 
grade. (Andrei Iurlsicsin). !

i

acțiunilor de protest 
CNS Cartel Alfa"
Consiliul dc 

nare CNS Cartel Alfa 
hotărât 
aprilie, toți membrii a- 
cestei confederații sindi
cale să poarte banderole 
albe pe braț, în semn dc 
protest față de „incoeren
ta programului de re
formă și restructurare al 
Guvernului României și, în 
special, scăderea mai mult 
decât îngrijorătoare a 
locurilor de muncă".

Sindicatele spun că în 
vederea rezolvării pro
blemelor apărute în urma 
liberalizării și alinierii u- 
nor prețuri la produsele 
energetice și alimentare, 
este necesară apariția, sub 
formă legislativă, a mai 
multor măsuri. Președin
tele filialei județene CNS 
Cartel Alfa, dl Petru Vai- 
doș, consideră că prio
ritare momentului, pen
tru județul nostru, ar tre
buie să fie apariția unei

Foto. ANTON SOCACI

există doar cu nume
le. deoarece acestea nu 
mai dau nici un fel de 
producție, lntrebându-1 
despre soarta obiecti
velor respective, interlo
cutorul afirma că aces
tea sunt o grijă în plus 
pentru primărie, deoa • 
rece până acum nu s-a 
nășit nici un investitor 
dornic să le cumpere sau 
să le închirieze. Poate 
cu timpul se va găsi to
tuși o modalitate 
cretă pentru ieșirea 
impas. (N.T.).

de pe la jumătatea lunii 
februarie a.c. nu mai are 
ton. încercarea de a afla 
cauza rămânând insă 
fără rezultat. (Su toate 
acestea, pe ultima notă 
de plată i-a venit în
scrisă o sumă frumuși
că, Lăsând ia o parte 
datoria respectivă, abo
natul (nefiind singur în 
această situație) dorește 
«ă știe când se va resta
bili definiți^ și durabil 
legătura pentru postul 
său telefonie. (N.T.).

NECAZ CV 
TELEFONUL

Abonatul postului 
lefonic cu nr. 230766, 
A. Sristian, ne spune

FLASH!
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Activitățile economice 
pe baza liberei inițiative 
se dezvoltă exponențial, 
generând numeroa e .și 
variate probleme, de a că
ror rezolvare depinde ho
tărâtor succesul sau eșe
cul întreprinzătorilor Fe
nomenul caracterizează în 
cel mai înalt grad eco 
nomia țărilor avansate 
unde crearea, asc'nsiunea 

căderea firmelor mici 
manifestă 

proporții 
Dar nu 

și la noi.

ore de muncă grea pen
tru producerea și vânza
rea produselor sau ser
viciilor. „Calea de urmat 
rezidă într-un sistem efi
cient de evidență 
tril conducere — 
c '“îomisul 71. C.,
nîstratorul unei SNC. 
ră
Ș’ 
lor

ți 
se 
in
le. 
ci 
mărul mare de asociații 
societăți de tip 
SCS din sfera 
serviciilor și 
care există.

Există mulți 
valoai e

pen- 
afirmă 
admi- 

Fă-
a minimaliza rolul 

importanța bilanțuFÎ- 
trimestriale sau anu-

o firmă mică să obțină 
rezultate bune dacă pa
tronii ei sunt absorbiți de 
problemele curente.

De aici concluzia că 
strategia pe termen lung 
se impune ca absolut 
necesară. Definirea ei con
stă în găsirea răspun
surilor adecvate la o sea
mă de întrebări cruciale: 
Care este debușeul ur-

necesare pentru a- 
obiectivului ? 

canti- 
cali- 
sur- 
rit-

Finanțarea lucrărilor
I

dinamic și 
considerabi- 

numai acolo, 
Dovadă nu- 

și
SRL. SNC, 
producției, 
comerțului

i oameni de 
a valoai e profesională 
excepțională, dar care au 
eșuat când au încercat să 
devină patroni. Una din 
cauze este aceea că. din 
dorința de. a fi cu ade
vărat --.âpâni, acești oa
meni se ocupă personal 
ele toate problemele. Or, 
o firmă mică, mai ales 
de producție, sau servicii, 
cliiar cu numai 5—20 de 
salariați, este, ca și fir
mele mari, un sistem care 
trebuie condus după cri- 

științifice. Cei care 
de aceasta 

ca niște peștișori în 
managerială, din 
cu greu mai pot 

oricât s-ar zbate.
element al ma-

terii
nu țin seama 
sunt 
plasa 
care 
scăpa.

Primul 
hagementului de care are 
nevoie proprietarul 
întreprinderi mici 

personalului, 
de numărul

unei 
este

conducerea
„Indiferent
salari ați lor pe '■■ux îi ’re 
— ednsidera A.D., proprie
tarul unei mici firme de 
producție din - Hunedoara 
—, patronul trebuie 
dea silința să facă 

r i sarcinilor pentru
șare. .................

' Jcaseă precis și
mai întâi
sași,

.-.le act

să-și 
o listă 

f.e- 
Va trebui să ștabi- 

concret, 
pentru el in

ii sunt «aremi- 
și cele de vii- 

sâ definească 
să facă sala ■ 
și ce le va 
perioada ur-

..mătoare".
Altă cerință esențială

...este, ca. patronul să-și dea 
■>eama că succesul — con
cretizat finalmente în 
profit - - nu poate fi asi- 

. guraț exclusiv prin multe

Conductorii micilor firme

managerială
ale, care se ger întocmi
te cu rigurozitate, siste
mul trebuie șă vizeze în 
mod expres evoluția ci
frei de afaceri, cheltuieli
le generale și profitul net, 
intrarea și ieșipea. nume
rarului, controlul volu
mului și modului de uti
lizare a capitalului. Aces
tea se pot lesne realiza 
prin informatizare, ape- 
lându-se — așa cum pro
cedez și eu — la servi
ciile unităților speciali
zate particulare, care pot 
elabora, implementa și 
derula aplicații informa
tice adecvate".

Dar, până la urmă, chiar 
și managerii care dispun 
de un sistem bun de 
control vor eșua, dacă nu 
vor aplica o strategie pe 
termen lung, 
zător cât de 
patronii care 
clară asupra
lor pe care vor să le a- 
tingâ. După ce au dema
rat activitatea, ei se cu
fundă imediat in proble
me ca lipsa de materii 
prime și materiale, de ca
pital, asigurarea utilajelor, 
desfacerea produselor etc. 
ceea ce îi obligă să mun
cească uc rupte, pentru a 
rezolva situațiile apărute. 
Or, 
cat

mărit, cât de repede se va 
putea pătrunde și se vor 
acapara poziții solide pe 
piață? De câți oameni va 
avea nevoie firma? Când 
și cum vor fi angajați?

Ce amplasamente, ce con
strucții și ce utilaje vor 
fi 
tingerea 
Care este necesarul
tativ, sortimental și 
tativ de materiale, 
sele de -"asigurare și 
micitatea aprovizionării ? 
Cât capital va trebui pen
tru realizarea obiectivelor, 
când va fi necesar și de 
unde va fi procurat? Ce 
nivel de profitabilitate se 
urmărește? Este el rea
list și ce cotă va re
prezenta venitul net în 
raport cu capitalul utili
zat în întreprindere ?

Este cât se poate de clar 
că societățile comerciale 
mici, în condițiile expan
siunii economiei concu- 
rențiale, vor putea supra
viețui și prospera numai 
printr-un înalt grad 
pregătire 
conducătorilor și șalariați- 
lor, concomitent cu folo
sirea celor mai adecvata 
și avansate metode și teh
nici manageriale. Altfel, 
dușmanul numit faliment 
pândește mereu după colț.

LAURENȚIU VISKI

anul 1997
(Urmare din pag. 1)

cie
profesională a

aceștia vor beneficia de 
bonificație de 25 
din creditul 
rambursat.

Din discuțiile purtate la 
conducerea DGAA a ju
dețului Hunedoara, am re
ținut faptul că, până a- 
cum, prin sucursalele 
Băncii Agricole și Băneii 
Comerciale sunt puse la 
dispoziția celor interesați 
fonduri ca depășesc un 
miliard de lei, pe măsu
ra utilizării acestora ur
mând să fie alocate noi 
resursg financiare. De a- 
semenea. trebuie reținut 
faptul că beneficiarii nu 
primesc efectiv în mână 
banii solicitați, ci decon-

o
Ia sută 

acordat și

tarea lor se face pe bază 
de acte justificative. Foar
te important de precizat 
este că specialiștii de la 
DGAA și cei de la cen
trele agricole îi vor ajuta 
nemijlocit pe beneficiarii 
creditelor să-și întocmeas
că devizele pentru lu
crări, pe ca're Le pun. la 
dispoziția acestora, cu teh
nologiile specifice cultu
rilor agricole. Având in 
vedere că există o serie 
de avantaje și șansa de a 
executa în bune condiții 
lucrările agricole progra
mate. apelând la credi
tele bancare repartizate, 
trebuie acționat cât mai 
repede posibil pehtru a 
nu se mai întârzia însă- 
mânțările și celelalte ac
țiuni din agricultură.

W.'AW.W.W.,>W>WA\,.W.W.W.VA'.V.V.'.,AVJW>V.W.,AVAV.W^V.W.W.VW/.SV..,.,.W.'.r.,.7/,

CONCURSUL
DIN 6 APRILIE

19 9 7

insă. un
1

egal nu-.fc

Este surprin- 
puțini sunt 
au o idei? 

obiective-

Ș

■»

experiența arată clar 
de greu este pentru

,,Zma acțiunilor c^e protest
(Urmare din pag ll

C^S Cartel Alfa"
„apariția unei regle-

1. BOLOGNA (5) — REGGlANA (.17) I
Diferență mare de valoare în favoarea gaz

delor.
CAGLIARI (16) — ROMA (8) 1 x
Cagliari va face tot posibilul să nu scape cele 

trei puncte puse în joc. Pentru 
guranță mergem și pe un egal.
3. LAZIO (6) — PIACENZA (14)

Elevii Iui Dino Zoff vizează un 
UEFA. și fără a învinge acasă 
spere.

4.

(18) 
gazdelor.
(4)

l

h
V

:■ I

1 j»

2.

va 
ra

5.

mai multă si-

1
loc pentru Cupa 
e greu să mai

SAMPDORIA
presupus
,,Samp“

♦1)

(13)

1 X
că Parma 
poate spe

x

PARMA (2)
Meci dc triplă. E greu de 

ceda un punct. Și totuși 
într-un egal.
PERUGIA (15) — NAPOLI
Deși gazdele vor să părăsească zona pericu

loasă a retrogradării, napolitanii pot să plece cu 
un punct de la Perugia.

6. UDINESE (12) — ATALANTA (8) 
înclinăm spre o victorie,

exclus.
7. VICENZA (.11) — VERONA 

Nu le poate scăpa victoria
8. CHIEVO (7) — PESCARA

Cu 9 victorii la activ pe propriul teren gaz
dele dovedesc incisivitate pe atac. Nici cu oas» 
petii nu este de glumit ...
9. COSENZA (20) — SALERNITANA (14) X 2 

Mizăm pe oaspeți. Un egal ar fj o surpriză pș
care vrem s-o preîntâmpinăm.
10. CRFMONESE (18) — BRESCIA (1) x 2

Cu șase victorii în deplasare, liderul poate 
pleca cu trei puncte și de la o echipă din sub
solul clasamentului. Pentru siguranță și un X.
11. GENOA (8) — VENEZIA (12) 1

Marinarii nu-și pot permit,e să piardă daeă
vor să țină „cadența" cu echipele din fruntea cla
samentului.
12. PALERMO (16) — FOGGIA (9), x

Ni s-ar părea indicat un rezultat nedecis în. 
această partidă, care se poate încheia și cu victo
ria uneia dintre combatante.
13. TORINO (6) — PADOVA (13) 1

„Taurii* sunt favoriții acestei întâlniri.

I
I

I
I

■
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■ reglementări pentru re
zolvarea acompaniamen
tului social, prin aloca
rea unor procente din fon
dul de șomaj pentru a- 
seste programe. O altă 
cerință ar fi, în opinia 
sindicatelor, protejarea u- 
nitătilor economice (preț 
diferențiat în funcție de 
orele de utilizare și can
titatea de energie ‘ elec
trică și gaz), blocarea im
porturilor pentru agen
ții economici care au da
torii la unități similare 
■.lin țară până Ia lichi- 
1 mea restanțelor de plată.

CNS Cartel Alfa mai

cere
mentări de lichidare a arie
ratelor unităților econo
mice Drin cedarea unei 
părți din pachetul de ac
țiuni la creditori (lichi
darea datoriei prin vân
zare)" precum și 
riția reglementărilor 
privatizare prin 
re a unităților 
ce 
prin 
către 
cerea 
narea 
oadă 
cest ultim punct ar ur
ma să se includă și scu
tirea plății datoriei pe un 
prim interval de timp.

„apa- 
de 

lichida- 
economi- 
inplusiv 

lor de
cu datorii, 

preluarea, 
salariațj și, condu- 
acestora, cu eșalo- 
datoriei. pe o peri
mai lungă *.. La a-

ț

i 

j

i

*

*

i1
(

i 
1

*
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6,00 România, ora 6 fix!; 
8,30 Cei din Mogador (s); 
9,20 Santa Barbara (r) ; 
10,00 Știri ; 10,05 Limbi
străine; 11,05 TVR Timi
șoara; 12,05 Andrea Ce
leste (r); 12,55 Desene a-
nimate; 13,20 Memoria 
exilului românesc (r); 14,00 
Știri ; 15,00 TVR Clujt
Naooca ; 15,40 Tradiții;
16,35 Conviețuiri; 17,10 
Următoaroa oprire: Eurc 
pa; 18,15 Milenium;. 19,00 
Căsuța cu povești; 19,05 
Lupii aerului (s); 20,00 Jur
nal ; 21,00 Serial Dr. 
Qumn ; 21,50 Reflecții
rutiere ; 0,10 Berlin Ale- 
xanderplatz (s).

C ™*2 J
7,00 TVM. Tclcmatinal ;

8,30 Desene ani' :t 
Muzica pentru toți 

do la miezulIntâlnirea 
nopții Ir); 11,50 
muzicale ; 
vul din L.A. (r); 
floclor (r); 14,45 
animate; 
del (s); 
la ora 5 ; 
în limba germană; 
Serialul serialelor; 
Enigma (cs); 21,00 
Oui (mag. sportiv); 
TVM. Mesager; 
Santa Barbara (s).

; 10,00

Ritmuri 
Delecti- 

14,3. Re- 
Desene 

16,05 Top Mo- 
17,00 Ceaiul de 

19,00 Emisiune 
20,00
20.30 
Time- 
22,00
22.30

13,00

[ANTENA 1]
7,00 Știri • Revista pre-

sei ; 7,15 Văduva; 10,30 
Viața în trei (s); 11,00 Știri;
11.10 Iluzii (r); 12,00 Cur
canii (s); 13,00 Dincolo
dc realitate (s); 14, C0 
Știri ; 14,20 Lincoln (f/r); 
16,05 Lumină călăuzitoa
re (s); 17,10 Iluzii (s) ; 
18,30 Inedit TV mag.; 19,30 
Serial • Văduva;
Observator; 21,30 
din lad (thriller,
23.10 Milionarii 
miezul nopjii.

:o,3o 
Evadare 

SUA) ; 
de la

ÎPRO-TV)
7,00 Ora 7, bună di- 

mineața!; 9,00 Tânăr șî 
neliniștii (r); 9,45 Sport
la minut ; ' 10,00 Cine 
este șeful? (r); 11,15 Spi
talul de urgență (sj; 12,00

Bevcrly Hills (r); 12155
Știri ; 13,00 Răzbunarea 
fraierilor III (co. S,UA '9?)j 
14,30 Desene animate ; 
16.00 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Hercula (s); 18,15 
Sport la minut; 18,35 Cine 
ește_ șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știrile 
Pro TV; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Doctor în A-
laska (s); 22,00 Familia
Bundy (s); 23,15 întâl
nire cu presa; 0,30 Sport 
la minut.

[DEVASAT^
10,00 — 12,30 Reluări ; 

14,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv ; 19,15 Repere- cul
turale ; 20,00 Jurnal TVR;
21,00 Documentar ; 22,00 
Film; 23,30 Obiectiv Ir).
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Problemele spinoase 
încep să capete concretețe

Intre hotărârile pe care 
•e-a adoptat Consiliul to
cai Deva în ședința din 
85 martie, se numără câ
teva care au darul să de
clanșeze demersuri pen
tru rezolvarea unor pro- 
Weine spinoase ale vieții 
sociale a locuitorilor mu
nicipiului. Este vorba de 
hotărârile referitoare la 
ceustruirea unui bloc de 
locuințe sociale pe strada 
Mârăști, pe ttn teren pro
prietatea municipiului, de 
alta privind aprobarea 
criteriilor de repartizare 
a locuințelor din fondul 
locativ de stat și de o 
alta privind scoaterea la 
licitație a spațiilor comer
ciale din piața centrală a 
orașului.

Fiecare dintre aceste 
'hotărâri reprezintă în si- 
«e un început.

Problema construcției de 
locuințe sociale se pune în 
Deva, ca de altfel in toa
tă țara, acut, încă din 
1990. Ordonanța guverna- 
aaeatală ar. 19, privind 
construirea de către fami
liile tinere a unor locuin
țe — In bloc, desigur — 
ca șptdjin de la stat șl cu

O haleala fizicei (\)
Prin noțiunea de obosea

lă fizică Se înțelege scăde
rea capacității organismu
lui de a efectua un efort 
fizic. Această definiție es
te foarte largă, termenul 
de oboseală fizică include 
mai multe grade de scăde
re a capacității de efort: 
oboseală fiziologică, fati- 
gabilitate, surmenaj fizic 
sau astenie fizică, denu
miri care sunt utilizate de 
multe ori eu sens comun 
de oboseală fizică sau as
tenie fizică, fără deosebi
re în ceea ce privește cau
zele, simptcmele și chiar 
semnificația lor clinică. O- 
boseala este un fenomen 
fiziologic când apare la un 
organism sănătos, pe când 
tn cazul unui organism a- 
fectat de boală ea se in
clude în complexul simp
tomatic al acesteia.

Oeci. oboseala fiziologi
că este un fenomen nor
mal când apare la un or
ganism sănătos, în urma u- 
nui efort fizic care nu de
termină scăderea capacită
ților mergeți oe ale aces
tuia și nu induce modifi
cări funcționale. Ea se de
clanșează In urma unui e- 
fort fizic comun și dispare 
ătqsă Încetarea acestuia sau 
după o perioadă normală 
de odihnă. Oboseala fizio
logică se caracterizează 
primr-o serie de simpto- 
me care d deosebesc de ce
lelalte categorii de obosea
lă fizică. Astfel, activitatea 
Bzteă desfășurată până la 
un moment dat fără difi
cultate se efectuează din Ce 
tn ce mal greu, cerând un 
efort de voință din ce în 
tte urai mare, în timp ce 
randamentul muncii scade 
treptat. Apar o serie de 
senzații prin care efortul 
fizic, anterior executat au
tomat, devine conștient: 
senzația de scădere a pu
terii de muncă, greutate 
!h mușchii care participă 
la efectuarea efortului, dar 
senzația este plăcută, ne- 

dobândă subvenționată, s-a 
dovedit a fi o frecție cu 
Diana la un picior de 
lemn, pentru că se pot 
număra Pe degetele de la 
o mână familiile tinere 
care puteau constitui a- 
vansul inițial și suporta 
ratele ulterioare pentru 
un apartament.

în sfârșit, în bugetul lo
cal al Devei s-au găsit re

COASIUII LOCAL SI PRIMĂRIA
m! PARI AMENT SI GUVERN ALE CETĂȚII | g

surse financiare pentru 
realizarea visului la o lo
cuință de la stat, a) câ
torva dintre sutele de fa
milii tinere care așteaptă 
de ani de zile o locuință. 
Sigur cu un bloc nu se vor 
satisface prea multe cereri, 
dar este un început.

în mod firesc, a apărut 
necesitatea stabilirii crite
riilor de repartizare a U- 
nor asemenea locuințe. Po
trivit hotărârii, ele nu vor 
permite nici un fel ide a- 

dureroasă, îmbie la odih
nă și la somn, iar conti
nuarea efortului solicită 
din ce în ce mai mult voin
ța. Rapiditatea instalării o- 
boselii fiziologice depinde 
de numeroși faeton, astfel 
că la persoane diferite ea 
se instalează la intervale 
de timp variate. Dintre fac
torii care influențează a- 
pariția oboselii fiziologice 
o importanță aparte o au: 
cantitatea și calitatea efor
tului fizic, condițiile în ca

E3E=! E3 CZC2OL;

re se efectuează (lumină, 
temperatură, curenți de 
aer. umezeală, prezența 
factorilor poluanți eto-X 
ambianța psihică (colabora
re, înțelegere, colectiv plă
cut sau dimpotrivă: încor
dare, adversitate, stres 
concurențional, teama de 
eșecuri profesionale etc.), 
caracterele individuale (sta
rea fizică a persoanei, ca
pacitatea de efort fizic, an
trenamentul. alimentația 
etc.). Este important de 
subliniat faptul că obosea
la fiziologică este o reac
ție normală a organismu
lui sănătos și. fiind un pro
ces reversibil prin odihnă 
și somn, nu necesită o con
duită terapeutică aparte.

în cazul In care efortul 
fizic se repetă sau conti
nuă, depășind capacitatea 

buz sau favoritism. Cel că
ruia i se va repartiza o 
locuință socială, trebuie: 
să aibă domiciliul sau re
ședința în Deva- să nu fl 
avut în proprietate sau cu 
chirie o locuință cumpăra
tă sau închiriată din fon
dul locativ de stat; soțul 
sau soția ori părinții lor 
să nu dețină în proprietate 
locuință în Deva sau într-o 

localitate situată pe o ra
ză de 25 de km, a cărei 
suprafață locativă este mal 
mare decât suprafața mi
nimă stabilită de Legea 
114/1997 — legea locuinței 
Cel puțin unul dintre soți 
să fie angajat cu contract 
de muncă pe durată nede
terminată la agenți econo
mici sau instituții ale sta
tului și să poată dovedi 
că realizează venituri sa
lariate care să-i permită a- 
chitarea chiriei și a taxelor 

de recuperare a organis
mului sănătos, se ajunge 
la primele semne de sufe
rință din partea acestuia, 
incluse în tabloul clinic a 
ceea ce a fost denumită 
ca fatigabilitate. în aceas
tă situație oboseala se in
stalează mai repede ș: este 
mai intensă comparativ cu 
eforturile fizice depuse an
terior, simptomele se insta
lează mai rapid după în
ceperea efortului și sunt 
resimțite mai puternic. Ac
tivitatea începe să devină 
ușor supărătoare. gradul 
de atenție trebuie crescut, 
coordonarea mișcărilor es
te mai dificilă, randamen
tul scade. Toate acestea 
semnifica faptul că recupe
rarea prin odihnă nu este 
completă și organismul su
feră, iar dacă nu se iau 
măsurile corespunzătoare 
se poate ajunge la starea 
de boală. Ca măsură ime
diată se impune încetarea 
efortului fizic, sotnn sau 
odihnă activă (lecturi ușoa
re, muzică, vizionare de e- 
misiuni la televizor, con
versații agreabile etc.). A- 
limentația trebuie să fie 
bogată în glucide (dulce

țuri, compoturi, sucuri, mie
re de albine), proteine țear- 
ne slabă de vită, porc, pa
săre, pește), calciu (lapte 
și produse lactate), vitami
ne (fructe și legume în sta
re proaspătă sau sub for
mă de sucuri), la care se 
poate adăuga administrarea 
de preparate farmaceutice 
conțmând vitamine (viplex, 
eleetnvit. polivitamine, Vi- 
tamax, vitamine eferves
cente de tip Hermes, 
Plussz, Multivita etc.). Se 
recomandă ca utilizarea 
preparatelor farmaceutice 
de vitamine să se facă pe 
termen limitat și numai la 
recomandarea medicului.

(va urma)

Dr. NICOLAE BRANESC, 
Policlinica Călan 

comune. între priorități, la 
condiții similare mai inter
vine numărul de copii în 
întreținere, ca și starea de 
handicap fizic major. în 
sfârșit, la condiții simila
re, prioritate are salaria
tul bugetar.

Ce putem adăuga decât 
că așteptăm cu nerăbdare 
să consemnăm repartizarea 
primelor locuințe de acest 
fel.

în sfârșit, cea de a treia 
hotărâre care reține aten
ția conține în sine și o ob
servație făcută cu câtva 
timp în urmă în ziarul nos
tru. atunci când am scris 
desprâ măsurile de regru
pare a comerțului stradal 
în oraș. Printr-o hotărâre 
anterioară celei despre ca
re vorbim. Consiliul local 
stabilea ca pe lateralele 
pieței centrale a orașului să 
construiască chioșcuri cu 
caracter de construcții per
manente, dotate cu instala
ții propice comerțului cu 
diferite produse.

Hotărând recent licita
rea spațîiloi respective pen
tru închiriere, înainte de 
a începe construirea lor, 
și in condiții de plată an
ticipată a chiriei pe un an 
de către licitatorul câști
gător. se asigură Consiliu
lui local o însemnată par
ticipare cu fonduri la rea
lizarea investiției. O ho
tărâre judicioasă, după pă
rerea noastră.

ION CIOCLEI

La unul dintre blocurile părăsite din Micro 7 —* Hunedoara — un ba
ia» duce mâncare la animalele ce sunt... crescute în bloc 1

Foto ANTON SOCACI

Donație — un microbuz pentru elevi
Elevii din Orăștie, care 

( frecventează gimnaziul cu 
predare în limba germa
nă ce funcționează la 
Grupul Școlar Minier din 

, Deva precum și părinții 
acestora mulțumesc căl
duros pentru microbuzul 
primit ca donație pentru 
transportul lor, prin in

termediu] Asociației „Prie
tenii Școlii Germane" din 
Deva. Microbuzul mar-

■ ca Ford Transit a fost 
primit din partea Re
gionalei pompierilor dirt 
Burgenland (Austria), re
prezentată de dl coman
dant Manfred Seidl.

Viața ca
Mă aflam zilele trecute 

la S C. „Chimica" S.A. 
Qrăștie, în biroul directo
rului comercial, Petre Du
mitru. Să te ferească 
Dumnezeu — ce zbateri se 
<ard“ acolo ...

— Alo, Piteștiul ?... Stai 
colega de la Craiova un 
pic pe fir... (ți comunic 
imediat datele... Alo !...

— Du-te și vezi ce-i 
cu reperul pentru clien
tul... îi spune directo - 

ÎNSEMNĂRI

rul unei tinere funcțio - 
nare.

— Mâi dragule? — se 
adresează prin „firul" de 
interior ■— mergi unde 
ne-am înțeles!,. Nu se mai 
poate amâna!... Pierdem 
lucrarea !... Ce vrei să...

Si c&nd mi-am zis că 
i se va face și un pic de 

liniște... pe ușă dan buz
na. deodată trei persoa
ne în halate de produc
ție. Doi bărbați și o fe
meie.

— Domnule director, eu 
nu eot să merg la Bu
curești. N-am cauciucu
rile bune ...

I - Avansul spre de
contare e cam „subțire" N. PANAITESCU

în data de 22 februarie 
a.e., mașina a fost adusă 
In țară de către dl 
Erick Sehneler de la 
ORF Radio Burgenland. 
Dar înainte de a fi adusă, 
mașina a suferit modi
ficări, i s-a făcut revi
zia tehnică, a fost do
tată cu cauciucuri noi. 
Costurile acestora cât și 
cele legate de aducerea 
microbuzului în Româ
nia au fost preluate de 
dna Gertrand Schuller de 
la „Allgememer Deut- 
scher Kulturverband" 
(fundație culturală ger
mană) din Viena.

un vulcan
pentru o săntămână de 
stat în deplasare ...

— Am găsit pe șeful 
desfacerii de la firma .., 
Mi-a comunicat coman
da i

— Bravo dragă! — îți 
mulțumesc! Suntem pe 
drumul bun. A: crimă de 
la mine o ciocolată.

S> s-a ținut de cuvânt.
E așa un 

O tensiune 
..voltaj".

du-te-vino„ 
de mare...

11 privesc — pe furiș 
— gândesc si mă întreb ; 
ce se va întâmpla cu 
„vulcanul" din 'iința sa, 
după cp se va pensiona?!.» 
Refuz să trag concluzii.

Stau <4e vorbă „scurt" 
cu directors^ Dumitru și 
plec.

Pe un perete un afiș: 
„Vine omul, stă oleacă. 
Mai vorbește, dar și plea
că". M-am conformat ...

P.S. Cred că e printre 
puținii directori comer
ciali din municipiul Orăș
tie care mai are de 
lucru, [n rest—

Asociația „Prietenii Șco
lii germane" dorește să 
aducă sincere mulțumiri 
tuturor celor care au 
contribuit la această do
nație. au depus efort și 
interes, au avut bună
voință să ne ajute ți să 
sprijine învățământul 

gimnazial cu predare tn 
limba germană din De
va.

CORINA LUPU, 
educatoare 

MARIANA TURDEAN, 
vicepreședinte 

Asociația „Prietenii 
Scolii Germane" 

Deva

— .. : ■ ■
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FCUVÂNTUL LIBER 1

$1 AGRICULTORII PRIVATIZAT! SUNT 
CONFRUNTAU CU NARI GRTUTATI

1 ,

După o perioadă relativ 
scurtă de relansare, când 
au existat și unele stimu
lente de susținere materia
lă și financiară, iată că a- 
cum, in special datorită 
tăierii subvențiilor directe 
la producătorul agricol 
(practică larg folosită în 
Occident), acesta se vede 
în situația de a-și încheia 
afacerile. Decapitalizarea 
lui ți nevoia de apel lâ cre
dite cu dobândă, fie ea ți 
de SO la'sută, in condiții
le cârid ciclul de produc
ție în agricultură este des
tul de lung, ajungând chiar 
și la peste 250 de zile, în 
situația când se cer o sc
rie de garanții pe care oa
menii se tem să le depună, 
iar pe plan local nu exis
tă înțelegere și sprijin din 
partea organismelor ce tre
buie să se implice în ac
tivitatea agricolă, constituie 
factori mai degrabă de 
descurajare și dezamăgire a 
producătorilor agricoli.

Recent am discutat cu 
mai multe categorii de a- 
gricultori privatizați, fie
care exprimăndu-ți nemul
țumirea pentru faptul că 
agricultura se vede aban
donată, deși se vântură sus 
și tare ideea punerii ei pe 
principiile economiei de 
piață. După ce a fost des
centralizată, mărunțită și 
părăsită de fosta și actuala 
putera, agricultura se zba
te acum în nevoi și griji 
de tot felul, fiind adusă la 
sapă de lemn.

Dincolo de nemulțumirea 
ce o are pentru distruge
rea cu premeditare a com
plexelor zootehnice (la 
Suinprod Orăștie, unde a 
lucrat zeci de ani, obținân- 
du-se în unele perioade re
zultate comparabile cu cele

din Occident — n.n.), pre
cum și de unele neînțele
geri la organele abilitate 
pentru restituirea unui 
drept de proprietate, dl ing. 
Artur Smidt își exprima 

^dezamăgirea față de con
diția actuală a producăto
rului agricol. Motivele ar 
fi mai multe, afirmând că 
se vede pus în situația de 
a renunța la creșterea în 
asociația sa familială a ce
lor 45 de taurine și 150 de 
porcine. Pe lângă tăierea u- 
nor stimulente ce se acor
dau până în acest an, în 
mod legal, sub formă de 
prime, iată că datorită pre
țurilor neacoperitoare ce 
se dau crescătorilor de ani
male — asta și din cauza 
intermediarilor și slabei pu
teri de cumpărare a popu
lației, precum și imposibi
lității desfacerii produselor 
— cei ce se ocupă de zoo
tehnie, chiar și producă
tori particulari fiind, dar 
lipsiți de capitalul necesar, 
sunt și ei nevoiți să-și li
chideze efectivele. Fapt 
concret, lovitura cea mai 
mare o reprezintă lipsa de 
pășuni. Dacă în proprieta
te nu poți avea suprafața 
necesară, nici pășunile Pri
măriei din Orăștie nu sunt 
îngrijite corespunzător, du
pă 1990 ele degradându-se 
permanent, fără ca cineva 
să se mai ocupe de ame
liorarea lor. Pe lângă pă- 
șunatul abuziv cu oile, in 
tot timpul anului, se con
stată că nu se mai inter
vine cu îngrășăminte și cu 
alte lucrări de îmbunătă
țire. Ca urmare, în loc ca 
în perioada de pășunat să 
se obțină producția cea mai 
bună și mai ieftină de lap
te și carne, rezultatele prac
tice infirmă o astfel de aș

teptare. In plus, există 
multă alergare zadarnică și 
se îndură umilințe pentru 
procurarea unor furaje, 
fiind serioase constrângeri 
care accentuează renunța
rea treptată la agricultură, 
în special la zootehnie.

In situația când se reduc 
sau se taie totgl cu atâta 
ușurință taxele vamale la 
importul produselor agri
cole, chipurile pentru a

crea concurență între pro
ducătorii străini și cei in
digeni, se înțelege că se 
dorește falimentarea pro
ducției interne, greu fiind 
să mai refaci apoi ceea ce 
ai avut și ai stricat, In a- 
ceastă situație, este firesc 
să ne gândim că tot mai 
bine este ca românului să 
i se dea mintea de pe ur
mă.

NICOLAE TÎRCOB

I
w

I
<1

I

niei Române de Petrol vine o facilitate pentru a- 
gricultori, dar nu pentru toți. Este, în esență, vorba 
despre posibilitatea de a se primi motorină pentru 
executarea lucrărilor agricole, cu plata acesteia în 
termen de 30 de zile. Măsura este bine primită, 
având în vedere că la ora actuală sunt puțini pro
prietari de pământ care 
că motorina la ridicare.

Necazul constă însă 
fără vocație, adică acei 
bancare, tot așa bătuți 
tând să-și procure combustibilii decât cu banii jos. 
Așa că nu va fi de mirare dacă multe terenuri vor 
rămâne nelucrate, în vreme ce și stocurile de mo
torină neutilizate pentru agricultură vor spori în 
continuare.

După cum afirma un reprezentant al companiei 
de profil, pentru a evita situațiile din anii anteriori 
când motorina destinată agriculturii lua alte căi, e- 
xistă intenția de a introduce in combustibil un co
lorant, astfel putându-i identifica mai ușor pe afa
ceriști.

Oricum, decât nimic, este și acesta un semn că 
se dorește mișcarea din loc a lucrărilor agricole, ca
re au cam bătut pasul pe loc până acum. (N.T.)

au posibilitatea sâ plăteas-

în faptul că cei amarați șj 
ce nu au acces la credite 
de soartă rămân, ei nepu-
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Urmărind, comparativ, amploarea și forța de pă
trundere a privatizării în statele fostului lagăr comu
nist se constată că România se găsește mult în urma 
plutonului fruntaș reprezentat de Cehia, Polonia șl Un
garia. Motivele acestor restanțe la privatizare țin, pe 
de-o parte, de sfera obiectivei lipse de capital autoh
ton, dar își au izvoarele și în adoptarea unor acte nor
mative antagonice spiritului privatizării, precum H.G. 
500/1994, celebră prin puternicul efect de frână avut 
asupra transferului de proprietate.

Intenționând o recuperare a handicapului, progra
mul guvernamental actual vizează unele măsuri de co
recție care să ducă la o catalizare a dezetatizării. Se 
vor opera modificări substanțiale în legislația dedicată 
privatizării, eliminându-se dispozițiile ce au temporizat 
sau au stopat-o. Legile vizate sunt 31/1990 privind so-

RELANSAREA PRIVATIZARII- 
UN AZIMUT IMPORTANT IN 
PROGRAMUL GUVERNAMENTAL
cietățile comerciale, 91/1993 privind datoria publică, 58/ 
1991 privind privatizarea societăților comerciale. 15/1990 
privind reorganizarea unităților economice de stat ca 
regii autonome și societăți comerciale, 55/1995 privind 
accelerarea procesului de privatizare ș.a. De asemenea, 
se vor abroga OG 13/1995 privind unele măsuri de ac
celerare a procesului de restructurare a regiilor auto
nome și a societăților comerciale. Legea 76/1992 privind 
unele măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate 
din acțiunea de compensare. Se vor redacta noi pro
iecte de legi din care se evidențiază proiectul de lege 
privind operațiunile de leasing, proiectul de lege privind 
funcționarea grupurilor de tip holding, precum și pro
iectul de lege ce va permite, după adoptare, conversia 
datoriilor cu titluri de valoare.

Un alt front de acțiune va fi direcționat spre di
versificarea formelor prin care se va realiza transferul 
de proprietate. Se urmărește atât un transfer ia nive
lul activelor reale. deținute de societățile comerciale, 
regiile autonome și unitățile ădministrativ-teritoriale, 
cât și transferul dreptului de proprietate asupra titlu
rilor de valoare emise de societățile comerciale contro
late de stat. în acest din urmă tip de transfer ce ur
mărește catalizarea mecanismelor pieței mobiliare me
todele vor porni de la ofertă publică de vânz .re-cum- 
părare, MEBO, ESOP, vânzare prin negociere directă, 
emisiunea de obligațiuni convertibile și conversia da
toriei publice. La transferul de proprietate a a.tivelor 
reale, pe lângă vânzarea cu plata integrală sau cu plata 
în rate, se va pune accent pe leasingul Imobiliar cu 
clauză irevocabilă de vânzare. (A.S.)
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TRIADA REVIRIMENTULUI ECONOMIC IA S.C. POLIDAVA S.A. DEVA
Prima viziune asupra SC 

Polidava SA, pe atunci Ti. 
pografia Hunedoara — De
va, am avut-o ca elev de 
ciclu primar, care, cu 
ghiozdanul în spate, lua 
parte la o vizită „cu clasa" 
pe tărâmul tipografilor. Dat 
fiind timpul scurs de a- 
tunci amănuntele scolasti
cei •vizite s-au estompat, dar 
știu că mult timp după a- 
ceea m-ă urmărit imaginea 
de scut a plăcilor de ro
tativă ce supuneau plum
bul în simbolul a mii de 
litere.. N-aveam cum să 
întrevăd atunci că peste 
mai bine de douăzeci de 
ani o stea din galaxia li
terelor, durate in plumb, 
va fi primit de la mine 
strălucire...

Activitatea unei tipogra. 
fii de talia Polidavei este 
un barometru fidel al di
namicii economice în an
samblu, iar munca tipogra
filor de oriunde seamănă 
cu anonima trudă a mași. 
niștilor de scenă, fără de 
care, publicație sau star, 
nu s-ar putea bucura vre. 
odată de luminile rampei.

Revenind la realitățile 
dure alt. lui 1997 am încer

cat să dau o dimensiune 
reală a stării de fapt ce 
caracterizează tipografia de 
la marginea orașului. In
terlocutor mi-a fost dl Li- 
viu Braica, manager gene
ral la Polidava SA.

REP-x Die manager, în 
1989, Tipografia Hunedoa. 
ra — Deva era al patrulea 
mare producător din țară 
la sortimentul imprimate 
administrative și cu regim 
special. Ulterior acestui an, 
continuul declin economic 
general, pe de-o parte, și 
apariția concurenței, pe de 
alta, au fost tot atâtea hă. 
țuri puse activității Poli
davei. Care este pulsul a- 
cestei activități in prezent 
și care este poziția firmei 
pe piață comparativ cu pe
rioada anterioară ?

L.B.: Luând ca bază a 
discuției anul 1996, pot 
spune că producția de bază 
a tipografiei reprezentată 
de imprimate administrati
ve, bilete auto, etichete, in
vitații, pliante, ziare, re
viste, carte a fost satisfă
cătoare. Principalii benefi
ciari sunt localizați în ju
dețele Hunedoara, Sibiu,- 
Mehedinți, Cluj, Timiș și 

municipiul București. Tre. 
buie să fim realiști însă 
dacă vorbim de poziția so
cietății pe piață. Pentru o 
apreciere corectă se impu. 
ne o retrospectivă a pieței 
de-a lungul ultimilor ani 
și vom vedea, din motive 
obiective și subiective, nu. 
mărul clienților noștri, to
tuși, s-a redus. E explica
bil dacă avem in vedere

PRIVATIZARE, RESTRUCTURARE, 
DIVERSIFICARE

că ne desfășurăm activita
tea intr-un domeniu în ca
re concurența este foarte 
mare, existând multe ti
pografii particulare în func
țiune dintre care unele e- 
chipate cu tehnică foarte 
performantă. Totuși, cum 
în 1996 am înregistrat un 
mare salt în planul cali
tății, ponderea tiparului 
offset crescând în volumul 
total al producției cu pes
te 20 de procente, putem 
afirma că încă Polidava SA 
domină piața județului. Se 
impune însă precizarea că 

tendința este, din păcate, 
de reducere a volumului 
de lucrări. Austeritatea bu. 
getelor operatorilor eco
nomici atrage austeritatea 
comenzilor.

REP.: Nivelul tehnologic 
al utilajelor cu care se lu. 
crează, în principal la sec
torul ziar, a rămas anco, 
rat la standarde în vigoa
re cu zeci de ani în urmă.

Nu vă „apasă" foamea de 
energie a acestor utilaje și 
cum vedeți înlocuirea lor 
cu altele de generație mai 
recentă ?

L.B.: Problema retehno. 
logizării a fost una din pre
ocupările de bază în fir. 
mă. Insă, in xontextul de 
regres economic general, 
intr-un mediu în care de
rularea producției este in. 
corsetată de întârzieri mari 
la încasarea facturilor, de 
imposibilitate a aprovizio
nării ritmice cu materii pri. 
me și materiale și, din pă

cate, de mentalitate a u. 
nor oameni, este foarte 
greu, ca să nu spun im
posibil, de a găsi bani pen
tru relansarea, de pe po
zițiile unei noi tehnolo
gii, a producției. Oricât de 
ambițios ți-ar fi planul, da. 
că nu ai suport material, 
intenția se dizolvă pe țăr
mul imposibilității. Refe
ritor la alternativa de a 
aduce Polidava în sfera 
înaltei performanțe, ca și 
producție și afacere, con. 
ducerea societății are în 
vedere pentru acest an re
zolvarea a trei probleme 
fundamentale pentru depă
șirea actualului moment de 
răscruce și detentă spre 
viitor. Este vorba de pri
vatizarea societății în con
dițiile pe care FPS le va 
stabili, restructurarea și 
modernizarea producției 
prin achiziționarea de ma
șini și utilaje tipografice 
offset de mare eficiență și 
diversificarea producției 
prin realizarea, printre al
tele, de ambalaje alimenta
re și industriale, de lucrări 
publicitare prin noi forme 
de tipar.

REP.: înseamnă restruc

turarea despre care vorbiți 
și disponibilizări de perso
nal?

L£.: Acesta este un do
meniu foarte delicat. La 
fel ca majoritatea firmelor 
de stat din economia româ
nească postdecembristâ, și 
Polidava a moștenit o 
structură de personal su
pradimensionată. Referi
tor la acest aspect vreau 
numai să precizez că for
ța de muncă va fi dimen
sionată în strictă corelație 
cu nivelul activității, iar 
pe fondul unui program or
ganizatoric înțelept sperăm 
să obținem un maxim de 
randament de la fiecare 
angajat care va rămâne ia 
firmă. Oricum, întregul e- 
fort al Polidavei este și va 
fi axat spre atingerea ma
ximului de calitate și sunt 
convins că după privatiza
re, dacă cel care va cum
păra cota de 52 la sută din 
acțiuni, deținută de FPS, 
va ști să susțină detenta 
spre calitate cu pragul u- 
nor tehnologii moderne, Po
lidava va străluci din nou 
pe firmamentul tipografii
lor din România.

A. SALAGEAN
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Primărița este de părere
In comuna Bretea Română — una 

dintre cele mai mari din județul 
nostru — au existat cinci unități 
socialiste și toate cele 13 sate ale 
sale au fost cuprinse în agricultu
ra socialistă. Acest fapt a făcut și 
face dificilă — poate mai mult ca 
în alte localități rurale — aplica
rea Legii fondului funciar. t

Desigur, revenirea pământului la 
stăpânii lui de drept — țăranii — 
este un proces deosebit de amplu și 
complex și a debutat cu poticneli 
și bâlbâieli, datorate ambiguității 
actului normativ respectiv. Pe par
curs însă acesta s-a așezat într-o 
desfășurare firească și tot mai ra
pidă, toate forțele abilitate în do
meniu sporindu-și continuu parti
ciparea la înfăptuirea legii respec
tive. Pentru a vedea care este sta
diul în care a ajuns procesul 
care-1 abordăm în aceste 
am discutat recent cu dna 
Gușe, primărița comunei 
Română, care ne-a spus :

•— Am aplicat legea în totalitate 
in satele Bățălar, Bretea Română, 
Bretea Strei, Ocolișul Mic și Ruși. 
S-a ajuns într-un stadiu avansat 
și în cele două Vâlcele — Bune și 
Rele. S-a muncit tot mai bine, or
ganizat în sensul că, după ce s-a 
început într-un sat, lucrarea a fost 
dusă până la capăt.

—< Câte titluri de proprietate s-au 
dat, pană în prezent ?

Pe 
rânduri 
Aurica 
Bretea

— Peste 1260 asupra pământu
lui și circa 300
Foarte multe se află la comple
tat, un mare număr de 
verbale și de fișe sunt în lucru. 
Vreau să subliniez aici că în do
meniul aplicării Legii 18/1991 se 
cer întocmite extrem de multe 
hârtii, ceea ce îngreunează activi
tatea. Știu că aceste hârtii sunt 
necesare și se depune strădanie ca 
ele să se facă, în fiecare caz, cât 
se poate de exact și corect.

— Cea mai importantă operație 
din proces este măsurarea pămân
tului. Cine o execută la Bretea Ro
mână ?

pentru pășune.

procese

1

Ta-
Ga-1 

Este i 
mă- ' 
co- ț 

1 1 i 
— Din comuna dvs au ajuns î 

multe cazuri în fața instanței, a- ț 
propo de modul cum se aplică le- ■ 
gea ? >

— Vreo patru, pentru neînțele- ) 
geri între vecini, rude etc. Neîn- l 
țelegerile și nemulțumirile au fost ’ 
și sunt mai multe, dar multe au i 
fost și sunt rezolvate pe plan local. I 
In fiecare caz mă duc personal la i 
fața locului pentru a găsi soluția J 
optimă. j

— De ce personal ?
— Fiindcă sunt președinta Co- .' 

misiei comunale de fond funciar j 
și-apoi îmi place să mă implic în I 
toate problemele ce privesc viața i 
comunei și a oamenilor ei. j

— în finalul acestor rânduri am 
vrea să vă întrebăm, dna primar, 
ce părere aveți cu privire Ia des
fășurarea viitoaț ■ a acțiunii asu
pra căreia discutăm?

— Imediat ce vremea va permi
te ieșirea în câmp, vom intensifi
ca măsurarea pământului și cele
lalte operațiuni ce urmează aces
teia. Iată de ce cred că, până la 
finele acestui an, vom finaliza pu
nerea în aplicare a Legii fondului 
funciar.

• ••
— In prezent, topometriștii 

tiana Olteanu, Arpad Kaytar, 
briei Bodean și Roze Stan, 
implicat în mod concret și în 
sură mare și Centrul agricol al 
munei, cu care realizăm o colabo- l 
rare excelentă.

comuna dvs au

Se face pâine 
bună la țară

— Despre pâinea făcută 
la Bretea Română se aud 
vorbe tot mai frumoase, 
die Dinu Pușcaș. Ca patron 
al SC Prioritar Impex SRL, 
deci firma care produce a- 
ceastă pâine, ce ne puteți 
spune despre acest lucru?

— Că ne străduim și se 
pare am reușit ca pâinea 
de la Bretea Română să 
fie tot mai aproape de ce
rințele cetățenilor.

— De când funcționează 
firma?

— Din 1994, cu două cup
toare tradiționale. Acum 
s-a mai construit un cup
tor cu damf, ceea ce adu
ce capacitatea zilnică Ia 
4,5 tone.

— Unde ajunge pâinea 
pe care o fabricați?

— La Deva, Hunedoara, 
Călan și comunele din zo
nă. Până nu de mult du
ceam și la Petroșani, dar 
acum comenzile au cres
cut, așa că ne rezumăm la 
localitățile pe care le-am 
amintit.

— De unde vă aprovizio

nați cu cele necesare? 
Grâul, de exemplu, de un
de îl cumpărați?

— Din Banat. Acolo șl 
măcinăm. Avem o făină 
foarte bună.

— Și, cum merge treaba?
— Nu ne plângem, deși 

sunt multe chestiuni de re
zolvat.

— Haideți să vorbim de. 
spre prețul pâinii, un su
biect la ordinea zilei. Ca
re sunt cele pe care le 
practicați?

— Prețul pâinii pe care 
noi o punem la dispoziția 
cumpărătorului este sub 
cel de la firmele dg stat.

— De exemplu.
— Pâinea albă specială 

o vindem la 2600 de lei 
kg. Apoi, franzela de 800 
gr costă 2300, pâinea nea
gră de 600 gr 1000 de lei, 
cea semi de 800 gr. 1500 
de lei, iar pâinea albă de 
800 gr cu 2300 de lei. Să 
mai spunem că, în maga
zinele sătești, aceasta se 
vinde la 2200 de lei buca
ta.

Pagină realizată de
TRAIAN BONDOR, VALENTIN NEAGU

• in comuna Răchitova 
patru sate au fost coope- 
rativizate — Ciula Mare, 
Vălioara, Boita și Ciula 
Mică. In localitățile respec
tive măsurarea pământului 
s-a încheiat,, se lucrează la 
întocmirea proceselor ver
bale și a fișelor, astfel că, 
după cum ne spunea dl 
Septimiu Sandu, primarul 
localității, într-un an Le
gea fondului funciar va fi 
finalizată.
• Cetățenii comunei nu 

primit circa 70 ha de pă
dure. Mai sunt de dat oa
menilor încă 50 lia. Nici 
unul din noii stăpâni însă 
n-au primit titlul de pro
prietate.
• Camera agricolă a co

munei, condusa de dl Du
mitru Iorgoni, nu partici
pă in nici un fel la apli
carea Legii 18/1991.
• Pe raza comunei sunt

Pe scurt din 
comuna Răchitova

1359 ha pășune și 1670 ha 
fânețe. Condiții, deci, foar
te bune pentru creșterea 
animalelor.
• Situația minei Boița 

— ai cărei lucrători, în 
proporție de peste 85 la 
sută, sunt localnici — es
te incertă. Unitatea a scos 
în șomaj un număr de oa
meni. Dacă se va închide 
de tot va afecta în mod 
serios viața oamenilor din 
satele Răchitovei dar și din 
satele din împrejurimi,
• în momentul de față 

în localitate funcționează 
un număr de șapte maga
zine particulare, așa nu
mite buticuri. Despre ce 
fel .de activitate au acestea 

numai patronii lor știu. Se 
pare că nu le merge prea 
bine.
• La ora actuală, în Ră

chitova sunt 631 de gos
podării. De la un an la al
tul — din pricina îmbătrâ
nirii populației, plecării ti
nerilor, scăderii natalității

,ș.a. — numărul acestora 
scade.
• In satul de reședință 

a comunei funcționează un 
centru de colectare a lap
telui care adună, în pre
zent, 80—100 1 pe zi. Un 
litru de lapte se cumpără 
cu 1000 lei. Puțin, foarte 
puțin, ținând seama că în 
comerț un litru se vinde 
cu 1700—1800 lei.

• Numărul de bovine a 
ajuns, la ora actuală, la 
1372 capete, iar cel de o- 
vine la 1492. Eva Sandu, 
agent agricol la primării, 
ne spunea că la prima spe
cie de animale efectivul se 
află în creștere, în compa
rație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. La specia o- 
vine însă scăderea este 
drastică. De ce? Fiindcă pă
șunea este neîntreținută, 
fiind tot mai slabă, iar 
lâna de oaie este plătită 
foarte prost.
• Dl Septimiu Sandu, 

primar, dl Cornel Opârlesc, 
viceprimar, și dl Eugen 
Neiconl, secretar, alcătuiesc 
o echipă ce acționează u- 
nită pentru bunul mers al 
comunei. La Răchitova se 
realizează schimbarea prin 
continuitate, având în ve
dere că primii doi sunt la 
a doua legislatură.
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Frumosul cămin cultural din satul de reședință 
a comunei Unirea.

Tuștea este — ni s-a spus — 
cel mai mare sat al comunei 
Unirea. Sigur că a fost coope- 
rativizat, sigur că s-a confrun
tat, în timp, cu legile societății 
totalitare, cu privațiuni, orien
tări și indicații. Dar oare, acum, 
uupu ce am pășit intr-o nouă 
etapă a istoriei pământurilor ro
mânești în cc stadiu și ce stare 
sufletească sc află satul și oa
menii lui ?

Casele oamenilor — frumoase, 
cu gospodării temeinice — sunt 
așezate pe șoseaua asfaltată ce 
leagă Unirea dc Dcnsuș înși- 
rându-se precum perlele într-o 
salbă, au multe acareturi. în 
vreme, mulți tușteni au lucrat 
la Exploatarea minieră Boița, la 
Hațeg. Călan și mai departe 
chiar și au avut un câștig, cât 
de cât, sigur. Acesta a fost, și 
este încă, un pilon al existenței 
lor. Al doilea pilon, la fel de 
important, este agricultura, satul 
fiind așezat într-o zonă foarte 
propice culturii de cartofi, po
rumb, furaje etc. în timpul tre
cut de la ultimele alegeri par
lamentare și prezidențiale, acti
vitățile industriale s-au restrâns 
drastic — ne spunea dl Eugen 
Dragotă :

— Am muncit la mina Boița 
mulți ani. Cu câtăva vreme în 

urmă m-am trezit în șomaj, ca 
aproape toți cei ce am lucrat în 
mineritul din zonă. Nu știu cât 
de necesară și rentabilă este ac
tivitatea din subteran — poate 
că nu e — dar nu sunt de acord 
cu eliminarea acesteia din care 
mulți oameni își asigură o sur
să de trai.

— Guvernul Ciorbea se arată 
foarte drastic în aplicarea tera
piei de șoc.

— O fi, dar prea dureroase 
sunt măsurile sale. Ne spune că, 
după o perioadă dură, va veni 
una de bunăstare și belșug. Când, 
de unde și cum ?

Este cert că în Țara Hațegu
lui, anotimpurile vin mai târziu 
— de altfel și in ziua când am 
poposit la Tuștea șl care făcea 
parte din ultima decadă a lunii 
martie, ningea cu fulgi mari, 
ca în toiul sărbătorilor de iarnă 
intr-un an cu precipitații și climă 
normale. Era și frig. în aceste 
condiții era firesc să nu zărim 
nici o mișcare în câmp. în sat 
însă oamenii trebăluiau pe lân
gă uneltele agricole, vecinii mer-
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Tuștea in debutul unei
primăveri capricioase

geau de la unul la altul sfătu- 
indu-se în privința campaniei de 
primăvară ce, nu ne îndoim, nu 
este prea departe. Stăm de vorbă 
cu câțiva dintre ei. îl întrebăm 
pe dl Petru Danceu, om de vârstă 
venerabilă :

—- Știm că la Tuștea aplica
rea Legii pământului este îna
intată. Dumneavoastră cât pă
mânt ați primit ?

— Un hectar și vreo 300 de 
ari, atât cât îmi revenea. Numai 
că pământul este împrăștiat în 
trei parcele, îndepărtate una de 
alta.

— Acolo unde ați avut cândva? 
Acolo.
Cu ce-1 veți cultiva ?
La noi grâul nu se prea 
dar cartofii și porumbul 

tezultate. Numai că, dom- 
dragă, lucrările îs foarte

face, 
dau 
nule 
scumpe și oamenii n-au bani.

— Ne îngrijorează foarte tare
— ne spunea dl Francisc Feher
— întârzierea primăverii. Uite, 
și azi, ninge. în alți ani, la vre
mea asta sămânța de cartofi era 
în pământ.

—

oamenii au pri
ce îl lucrează ? 
în sat sunt câ-

— Die Feher, 
mit pământ. Cu

— Cu ce pot. 
teva tractoare, dar nu suficiente. 
Așa că oamenii ară și seamănă 
și cu caij, cu vacile.

— A rămas și rămâne la Tuștea 
pământ nelucrat ?

— Pârloagă adică ? Da. Pe 
dealuri, pe locuri mai greu acce
sibile. Și-i păcat, mare păcat I

„DACĂ nu dă dumnezeu 
UN AN BUN, NE DUCEM 

DE RÂPĂ"
Iuliu Merian este un om re

lativ tânăr. Cu toate acestea, ne-a 
spus de la început că „dacă nu 
dă Dumnezeu un an bun, ne 
ducem de râpă".

— Cât pământ aveți, die Me
rian ?

— Șase hectare. Alții nu îl pot 
lucra, eu însă am cumpărat.

— Cum îl lucrați ?
— Am tractor. Am investit 2,2 

milioane de lei numai în pomi 
fructiferi. Am cumpărat două 
hectare și .jumătate de pământ.

— Lucrați și pentru alții ?
•••

la CAP, iar 
de 47 000 de

asta nu mal 
nu mai pu-

— Nu, nu au oamenii bani să 
plătească. Și apoi, lumea ii rea 
în ziua de azi. După părerea mea, 
de aici vine tot răul.

Despre viața de fiecare zi ne-a 
vorbit și Neti Marilescu. Femeia 
are 66 de ani și multe ofurî, deși 
posedă 8 ha de pământ. O viață 
întreagă a lucrat ' - - ■
acum are o pensie 
lei.

— Cu scumpetea 
putem face nimic, 
tem să lucrăm pământul pe care 
l-am primit. N-am bani nici de 
pită ori de-o chilă de ulei, dar 
pentru altceva ? Am votat schim
barea că am crezut că o să fie 
mai bine, dar îi mai rău ! De 
altfel, țăranul tot prost o fost 
tratat întotdeauna. O soluție ar 
fi ca motorina să nu fie atât de 
scumpă

Discuții am avut cu mai mulți 
oameni din sat. Numitorul co
mun al tuturor acestora 
neîncrederea și lipsa de 
ță în ziua de mâine.

— Pe noi nu mai pune 
bază, suntem oameni bătrâni — 
ne spunea o femeie de 70 de ani, 
O parte dintre bătrâni au mu
rit, iar tinerii au plecat la bloc. 
Nu știu ce va fi, dacă merge 
tot așa.

a fost 
speran-

nimeni
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ELȚIN NU VA PARTICIPA LA
ÎNTÂLNIREA NATO DE LA MADRID

Coeficientul de indexa
re a salariilor pentru tri
mestrul ai II-lea al lui ’97, 
Stabilit în raport cu creș
terea medie a prețurilor 

' de consum estimată pen
tru această perioadă, este 
de 18,35 la sută, conform 
II.G. 25/1997.

Salariile de bază, pre
cum și sporurile și indem
nizațiile acordate în sumă 
fixă personalului din sec
torul bugetar, indexate, în 
medie, pentru trimestru] 
I cu coeficientul de 28,7 
la sută, se Indexează în 
trimestrul al II-lea cu un 
coeficient de 18,35 la sută, 
deci cu un coeficient de 6 
la sută lunar, începând cu 
drep,urlle cuvenita pentru 
luna aprilie 1997,

Salariul de bată cores
punzător coeficientului de 
ierarhizare 1,00, pentru

SE CONTUREAZĂ AFACERI DE SUCCES CU FIRMA 
LOCKHEAD

-4 11 ț 11 americană
Lockhead Martin va des
chide O' reprezentanță per
manentă ta România, pro
babil începând din luna 
mai a.c., a anunțat, luni. 
Constantin Dudu lonescu, 
secretar de stat în MApN, 
șef al Departamentului 
pentru Integrare Euro- 
Atlantică al MApN.

Președintele companiei 
Lockhead Martin, Norman 
Augustine, a întreprins o 
vizită in România. El a 
fost primit de președintele 
Emil Constantinescu, de 
premierul Victor Ciorbea 
Și de ministrul Apărării 
Naționale, Victor Babiuc.

Norman Augustine a a- 
nunțat crearea unui Con
siliu mixt româno-ameri- 
can care să se ocupe de 
dezvoltarea relațiilor eco- 

' nomice. inclusiv de înfiin
țarea reprezentanței com
paniei la București.

Președintele companiei 
Lockhead Martin s-a aflat 
tn România pentru a ana
liza oportunitățile de afa
ceri, nu numai în dome
niul militar, ci și în cel 
Civil, având o vastă expe
riență ta transferul de 
producție din domeniul 
militar in cel civil, a de
clarat Constantin Dudu 
Xonescu. tn prezent, doar 
60 la sută din producția 
companiei americane este 
destinată sectorului mili
tar. față de 80 la sută în 
trecut.

Lockhead Martin ar pu
tea colabora ta viitor cu 
România In privința struc-

*•*•«•••■•••

KUCIMA CONSIDERA UNIUNEA RUSIA — BELARUS
DREPT O ABSURDITATE

. Președintele ucrainean, 
F Leonid Kucima, a afirmat 
' că uniunea dintre Rusia 
și Belarus este „o absur- 
ditate", care poate duce 
la distrugerea Comunității 
Statelor Independente 
(CSI), care grupează 12 
republici foste sovietice, 
irei’ tează Reuter.

„Dacă va avea loc o u- 
n Urare, aceasta va fi ex
clusiv mecanică, deoarece 
vnezele de dezvoltare ale 
celor două țări sunt total

. • • ••••• a • o
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INDEXAREA SALARIILOR ȘI
PENSIILOR IN TRIMESTRUL

AL II-LEA 1997
personalul din sectorul bu
getar, devine, începând cu 
1 aprilie 1997, 273 700 lei 
lunar brut. Compensația 
stabilită prin II.G. 860/96, 
de 17 000 de Iei lunar brut, 
se majorează, începând cu 
1 aprilie, la 26 300 lei.

Pensiile de asigurări so
cialo de stat, militare, 
IOVR, ale agricultorilor, 
pensiile suplimentare și in
demnizațiile de îngrijire a- 
cordate pensionarilor înca
drați în gradul I de inva
liditate, ajutoarele sociale, 
stabilite pe baza legislației 
de pensii și toate celelal
te indemnizații și ajutoa

turilor de informatizare a 
Guvernului și în domeniul 
ecologic, a precizat Dudu 
Ionescu. El a participat ta 
întâlnirea președintelui 
Constantinescu cu con
ducerea Lockhead Martin. 
La intrevedere a fost pre
zent și consilierul prezi
dențial Dorin Marian.

Lockhead Martin va co
labora, probabil, cu Ro
mânia și la repararea >- 
vioanelor CI30 Hercules, 
precum și la supraveghe
rea circulației în spațiul 
aerian românesc, a spus 
Constantin Dudu Ionescu. 
El a adăugat că celor cinci 
radare pe care România 
le-a cumpărat de la Lock
head Martin li se va ală
tura un sistem integrat de 
supraveghere inclusiv a 
țărmului Mării Negre.

Șeful Departamentului 
de Integrare Euro-Atlan- 
tică al MApN a arătat că 
Lockliead Martin ar putea 
coopera, de asemenea, cu 
institute ' românești din 
domeniul aviației și elec
tronicii.

Cooperarea companiei 
Lockliead Martin cu Ro
mânia este importanță șl 
prin prisma „semnalului" 
pe care îl poate da altor 
mari firme americane, a 
apreciat președintele Con
stantinescu in timpul con
vorbirilor eu Norman Au
gustine. Cifra de afaceri 
a companiei Lockhead 
Martin este „puțin mai 
mare decât PIB al Româ
niei", a precizat Dudu lo- 
nescu.

diferite, așa cum sunt șl 
opiniile conducerilor celor 
două state", a afirmat 
Kucima.

El s-a referit la. semna
rea Tratatului de uniune 
dintre Rusia și Belarus: 
„Sunt total împotriva uni
ficării Ia diverse nivele în 
cadrul CSI, deoarece aceas
ta este o absurditate. Este 
o modalitate de distruge
re a CSI", a adăugat pre
ședintele ucrainean. 

re bănești se indexează, în
cepând cu 1 aprilie, cu în
că 6 la sută.

Tot de la 1 aprilie, aju
torul de șomaj pentru șo
merii aflați în plată, pre
cum și pentru persoanele 
cărora li se deschide acest 
drept după 31 martie 1997, 
se indexează cu 7 la sută.

Cuantumul lunar al a- 
jutorului care se acordă 
soțiilor militarilor în ter
men este, începând cu 1 
aprilie, de 23 000 lei.

Cuantumul indemnizației 
care se acordă mamelor, 
începând cu cea de-a doua 
naștere, pentru flecare co

Colaborările României 
cu astfel de companii a- 
merlcane sunt importan
te și pentru atingerea o- 

tivului de integrare 
euro-atlantică, a arătat, de 
asemenea, Emil Constan
tinescu.

Norman Augustine a re
iterat ideea că „România 
a pierdut 7 ani", dar a a- 
dăugat că va face tot ceea 
ce depinde de el pentru 
a sprijini integrarea Ro
mâniei în NATO.

Corporația Lockhead ' 
Martin este una dintre 
cele mai mari firme din 
domeniul industriei de a- 
pârare și aerospațiale pa 
plan mondial, având o 
cifră de afaceri de circa 
30 de miliarde de dolari. 
Lockliead Martin ' repre
zintă principalul partener 
contractual ai NASA și al 
Departamentelor de Apă
rare și Energie din SUA.

Delegația americană e- 
fectuează o vizită în Româ
nia, în cadrul unui turneu 
în țările din Europa de | 
Est, pentru a analiza ac- > 
tualele programe de cola
borare lehnico-militară cu 
partenerii români și pro
iectele pe care corpora
ția americană dorește să 
le dezvolte în Romania, 
cu accent pe importanța 
acestora pentru realiza
rea interoperabllității cu 
sistemele NATO. Preșe
dintele Lockhead Martin B 
apreciat afacerile pe care 
le are cu partenerii ro
mâni ca „de foarte «nare 
succes".

Președintele rus, Boris 
Elțîn, a aprobat; luni, tex
tul tratatului, în pofida 
temerilor formulate de li
beralii ruși privind fap
tul că, prin semnarea tra
tatului, președintele bela- 
rus va căpăta o parte din
tre puterile șefului statu
lui rus. Vice-premierul rus 
Valentin Serov, co-autor 
al proiectului de tratat, a 
respins aceste afirmații, 
considerându-le drept ne

fondate.

pil născut, este de la 1 a- 
prilie, de 193 000 lei.

Alocațiile lunare de în
treținere pentru minorii 
dați în plasament familial 
sau încredințați unor fa
milii sau persoane vor fi, 
începând cu 1 aprilie, de 
35 000 lei.

Suma lunară acordată 
mamelor eroilor-martiri, 
potrivit Legii 42/1990, este 
de 166 000 lei, de la 1 a- 
prilie.

Ajutorul care se acordă, 
potrivit legii, în cazul de
cesului salariatului sau al 
pensionarului de asigurări 
sociale de stat sau IOVR, 
va fi de 300 000 Iei, înce
pând cu I aprilie, iar în 
cazul decesului unul mem
bru din aceste familii sau 
a] unei persoane dependen
te social va fi de 230 000 lei.

ȚĂRĂNIȘTII SE 
CONCENTREAZĂ 

ASUPRA 
MODIFICĂRILOR 

LA LEGEA 
FONDULUI 
FUNCIAR

Modificarea Legii fon
dului funciar va face o- 
blectul unei ședințe spe
ciale a Biroului de Con
ducere, Coordonare și 
Control al PNȚCD, a anun
țat secretarul general ai 
PNȚCD, Radu Vasile. la 
sfârșitul ședinței BCCC.

Vicepreședintele PNȚCD, • 
Vasile Lupu, a prezentat 
pe larg proiectul de mo
dificare a Legii fondului 
funciar, proiect în care au 
fost operate schimbări, 
ținând cont de poziția re
ticentă a Partidului De
mocrat față de textul de
pus initial la Parlament I 
de PNȚCD, UDMR și 1 
PNL. I

Conform variantei pre
zentate de Vasile Lupu, 
de la fostele IAS vor fi 
date ta proprietate tere
nuri de maximum 10 hec
tare. De asemenea, se cau
tă o soluție pentru artico
lul privind cazurile de 
transferare a terenurilor 
aflate în zone diferite ale 
țării. Au existat situații 
când terenuri puțin valo
roase au fost schimbate 
pe terenuri de mare va
loare, a spus Radu Vasile, 
precizând că trebuie in
trodus un articol privind 
cazurile de nulitate abso
lută în ce privește astfel 
de transferuri.

Juriștii țărăniști urmea
ză să analizeze noua va
riantă și să prezinte BCCG 
punctul îor de vedere. In 
același timp, este aștep
tat, până la sfârșitul lunii 
aprilie, setul de amenda
mente ale Cabinetului Cior
bea la această lege.

Radu Vasile a spus că 
modificarea Legii fondu
lui funciar trebuie reali
zată în scurt timp, deoa
rece în nordul țării exis
tă o stare tensionată din 
cauză că despăduririle vi
zează mai ales zone ce ar 
trebui redate proprietari
lor.

Modificările la Legea 
fondului funciar intențio
nează să redea proprie
tarilor pădurile și fânețele.

Președintele rus, Boris 
Elțîn nu are intenții de 
a participa la summit-ul 
NATO de la Madrid, dar 
liderul de la Kremlin ar 
dori să semneze un acord 
cu Alianța înaintea sum- 
mit-ului, a declarat, luni, 
purtătorul de cuvânt al 
președinției ruse, citat de 
AP.

Agenția de presă Itar- 
Tass informase, duminică, 
asupra posibilității ca El
țîn să participe la summit- 
ul de la Madrid, din lu
na iulie, când Alianța ur
mează să invite mai mul
te state foste comuniste să 
devină membre ale NATO.

Purtătorul de cuvânt al 
Kremlinului. Serghei Iastri- 
jembski, a afirmat, luni, 
că Elțîn nu are nici o in
tenție de a participa ia 
summit, dar că nu exclude 
posibilitatea semnării unui 
acord care să defineasefi 
relațiile viitoare dintre 
Moscova și NATO.

Elțîn și președintele a- 
merican. Bill Clinton, au 
discutat, ta timpul summit- 
ului de ta Helsinki, asupra 
posibilității organizării u-
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NU SE PUNE PROBLEMA SCINDĂRII 
UNIVERSITĂȚII BABEȘ — BOLYAI

Premierul Victor Cior
be» a declarat, luni, după 
întâlnirea cu delegația 
PUNR, că nu se pune 
problema ruperii sau a 
scindării Universității „Ba- 
beș-Bolyai".

Ciorbea a spus că a pri
mit asigurări, prin inter
mediul unei scrisori, din 
partea rectorului Univer
sității din Cluj. Andrei 
Marga, potrivit cărora ca
drele didactice din această 
instituție au înțeles că nu 
se poate vorbi de înființa
rea unei alte universități. 
El a mal spus că Senatul 
de la „Babeș-Bolyai" va 
decide, conform autono
miei universitare, dacă 
va accepta „modelul mul
ticultural" propus de Gu
vern pentru funcționarea 
instituției de învățământ 
superior de la Cluj.

tn cadrul întâlniri] de 
luni, dintre o delegație a

CAUZELE ACCIDENTULUI DE LA 
BALOTEȘTI VOR FI CUNOSCUTE ÎN 

CIRCA TREI LUNI
In maximum trei luni 

vom avea un prim rezul
tat al cauzelor care au 
produs catastrofa aviati
că de la Baloteștl, a de
clarat agenției Mediafax 
Traian Băsescu, minis
trul Transporturilor.

In următoarea perioa
dă se vor face ultimele 
citiri șl interpretări ale 
cutiilor negre ale avionu
lui prăbușit la Baloteștl. 
Aceste testări vor avea 

MEDIAFAX
' a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a .a a a a « a l
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nei întâlniri la Paris, pen
tru semnarea unui acord 
Rusia — NATO, a preci
zat Iastrijembski.

Agențiile de presă ruse 
au afirmat că întâlnirea 
de la Paris ar putea avea 
loc la sfârșitul lunii mai, 
dar Iastrijembski nu a 
precizat când va avea loo 
aceasta. „Ar fi de prefe
rat ca acest acord să fie 
convenit înaintea sum- 
mit-ului NATO de la Ma
drid". a adăugat el. „A- 
ceasta ar contribui, cu si
guranță, la stabilitatea Eu
ropei și la încetarea pier
derii Încrederii dintre Ru
sia șl Occident", a mai a- 
firmat purtătorul de cu
vânt al Kremlinului.

Acordul Rusia-NATO va 
include, probabil, asigu
rări privind faptul că A- 
lianța Nord-Atlantică nu 
va plasa armament nu
clear și trupe suplimenta
re pe teritoriul noilor
membri, oferind Rusiei
un cuvânt de spus tn ac 
tivitatea NATO, dar 
va prevedea șl garanțiile, 
cu putere de lege, cerute 
de Moscova.

PUNR și membri ai Exe
cutivului, Valeriu Tabără 
a declarat că partidul său 
nu este de acord cu in
tențiile Guvernului în pri
vința Universității „Babeș- 
Bolyai". El a precizat, la 
finalul întrevederii, că re
înființarea universității în 
limba maghiară ar coinci
de cu acordarea de privi
legii pentru etnia ma
ghiară. Tabără s-a deck 
rat, din nou, împotriva 
amendării legii învăță
mântului, In sensul ad
miterii învățământului su
perior in limbile minori
tăților. El a mai spus că 
modificarea legii învăță
mântului ar confirma „po
litica pașilor mărunți" 
practicată de UDMR, a- 
dăugând că, după „Babeș- 
Bolyai", ar urma și reîn
ființarea unei alte univer
sități în limba maghiară — 
fostul institut confesional 
Partium, de la Oradea.

loc la un centru de cerce
tare dintr-un stat „neu
tru", « precizat ministru! 
Transporturilor.

La 31 martie 1995, ae. 
ronava „Muntenia" de tip 
Airbus A130, care execu- 
ta o cursă București — 
Bruxelles, s-a prăbușit Ir 
apropierea gării din loca
litatea Baloteștl, SAI. Ce 
1! membri ai echipajulu 
și cei 49 de pasageri at 
murit pe Ioc.
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| următoarelor posturi vacante :

1. ARHITECT sau INGINER — specia- 
I litatea construcții civile, industriale și agri- * 
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BANCA DACIA FELIX S.A. 
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA

ANUNȚĂ:

VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICA 
A URMĂTORULUI IMOBIL î

A. 
lei.

1.
Vlaicu, nr.

Casă 4 camere, situată în Deva, str. 
93 ; preț pornire : 70.000.000

Licitația 
1997, ora 10, 
xecutorilor judecătorești.

va avea loc în data 
la Judecătoria Deva,

de 8. 04. 
biroul e-

Relații suplimentare la sediul băncii, din 
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, telefon 
22 07 96.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
CONSTRUCȚII FEROVIARE S.A. 

DIN TIMIȘOARA

str. General Dragalîna, 12,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR

în 16 aprilie 1997, ora 10, la Sala Spor
turilor „OLIMPIA" din Timișoara, str. Eroilor, 
nr. 7, pentru acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor până la data de 31. 03» 1997»

Ordinea de zi:
1. Raportul de gestiune al administ/ato- 

rilor — 1996;
2. Raportul comisiei de cenzori — 1996.
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuioli — 1997.
4. Modificarea statutului societății;
5. Alegerea Consiliului de Administrație 

și a Comisiei de Cenzori.
6. Diverse.
începând cu data de 10. 04. 1997, docu

mentele referitoare la ordinea de zi se pot 
consulta și procura contra sumei de 25 000 lei.

Informații la telefor. 192485, orele 8-15.
Acționarii pot participa direct cu buletinul 

de identitate, sau prin procuri speciale acor
date unor reprezentanți acționari care să 
fie salariați ai societății.

Procurile speciale se obțin la sediul 
cictății sau la șantierele din : Arad, str. 
dealului, nr. 60, tel. 233248 ; Deva, str.
ria, nr. 12-14, tel. 625890, începând cu 10. 
IV. 1997 — 15. IV. 1997, orele 8-45»

Dacă lu prima convocare nu s-a întrunit 
cvorumul necesar, adunarea generală se va 
întruni, în același loc, la aceeași oră și. cu a- 
ceeași ordine de zi, în 30. IV. 1997.

nu

SO- 
Ar- 
Ho-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
hunedoara

Organizează CONCURS pentru ocuparea

cole — 1 Dosi
Condiții: minim 3 ani vechime in spe

cialitate ; aviz de Ia Uniunea Arhitecților din 
România — Filiala Hunedoara ;

2. ECONOMIST — studii superioare e- 
conomice specialitate : finanțe-contabilitaU — 
1 post ;

Condiții: minim 3 ani vechime în specia
li li ta te. 
j 3.
Jl rioare juțidice sau drept administrativ — 
I posturi
’ 4. INSPECTOR DE SPECIALITATE
| studii superioare.
». Condiții: cunoașterea a două limbi 
| circulație internațională — 1 post.
* Concursul va avea loc în data de 10
I prHie 1997, ora 9. la sediul Consiliului local 
| al municipiului Hunedoara.

CONSILIER JURIDIC — studii supe-
2

de

a-

1

I
MANAGERUL

SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„SARMINTEX4’ S.A. DEVA

Convoacă Adunarea Generală a Acționari- ț 
pentru data de 18 aprilie 1997, ora 10, la |lor

sediul societății, cu următoarea ordine de zi :
1. Raportul Administratorilor și Cenzori- 1 

lor;
2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul ?

1996; ’ [
3. Aprobat ea repartizării profitului reali- 1

zat in 1996; ț
4. Aprobarea bugetului de venituri și chel-

tuieli pe anul 1997; \
5. Diverse. \
Informații suplimentare la sediul societății » 

din Deva. str. Apuseni, nr. 1, telefon 054-221093, . 
telefon centrală 054-223320 la int. 102 sau 103. .

(4013) | 
I

CONVOCARE 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

AL S.C. DECEBAL SA 
(INDUSTRIA CARNH)

V cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr. 8 
ț Convoacă adunarea generală a acționa- 
î rilor la data de 14 aprilie 1997, ora 11.00, 
î la Abatorul Deva, pentru toți acționarii înre

gistrați ‘ 
1997.

în 
tutară, 
aprilie 1997,

Informații suplimentare la tel. 054/211760, 
1,2, interior 21 și la tel. 054/212237, între 
orele 7—15.

in Registrul acționarilor, la 31 martie

cazul in care adunarea nu este sta- 
a doua convocare va avea loc in 30 

la aceeași oră și în a-elași Ipc.

■

ANUL IX • NIL 1858

%

■

ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII 
COMERCIALE „MARMOSIM" S.A. 

SIMERIA
Județul Hunedoara 

CONVOACĂ--------------- -
!;ADUNAREA GENERATĂ EXTRAORDINARĂ
Ș; A ACȚIONARILOR
î; la data de 16 aprilie 1997. ora 12, <

; la sediul societății din Simeria. str. Cuza Vodă,;! 
! nr. 24. jud. Hunedoara, pentru toți acționarii;! 
! înregistrați în Registrul acționarilor la sfâr-;! 
I șitul zilei de 27 martie 1997.

ORDINEA DE ZI •
A ADUNĂRII GENERALE ;

Raportul managerului si raportul co-! ■ 
de cenzori privind activitatea pe

■

I
4
■
■ ----- ------«•- v

!;profit și pierderi pe anul 1996. 

!; -
!;1997 si■ * - * •
I
■

;! rea generală se
• Inc! r» ♦

1
1

1. 
! misiei 
■1996. 
• 2.

: 3.
4.

Aprobarea bilanțului și contului

anul! >• ; 
deî,

J
l
1

MANAGERUL S.C. „METALUL" S.A. 
PEȘTIȘU MARE — HUNEDOARA

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
la data de 15. IV. 1997, ora 10, in Hunedoara, | 
sala Siderurgistul, pentru toți acționarii înre • ț 
giSrați în Registrul Acționarilor, până la 
sfârșitul zilei de 3-1. III. 1997. Informații su; | 
plimentare privind ordinea de zi, la sediul . 
societății din Hunedoara, str. Pestisu Mare, nr. , 
363, tel. 054—713370; 054—713371, între o- } 
rele 7.30—15.30.

IMPORTANT. Dacă la prima convocare 1 
din 15. IV. 1997 nu se îndeplinesc condițiile \ 
de validitate, adunarea generală se va ține în \ 
data de 29. IV. 1997 în același loc și Ia aceeași \ 
ară. (

CONVOCARE
MANAGERUL S.C. „TARA HAȚEGULUI

S.A. DIN HAȚEG

CONVOACĂ
Adunarea generală extraordinară a acționarilor 
în data de 15. IV. 1997, ora 10, la sala ci
nematografului din localita pentru toț acțio
narii înregistrați în R»-»»strwl acționarilor la 
sfârșiți’ zilei de 31. XH. 1996.

în cazul în care la prima convocare, nu 
vor fi îndeplinite condițiile legale, adunarea 
se va reprograma fel aceiași Ioc, pe data de 
30. IV. 1997. ora 10.

Formularele de procură specială se pot 
ridica de la sediul societății din Hațeg, str. 
norea, nr. 7, unde vor fi depuse completate 
și semnate până la data de 12. IV. 1997.

Informații supKmentare zilnic la 
770169 sau 231583.

tel.

PRIMĂRIA COMUNEI
PEȘTIȘU MIC

ORGANIZEAZĂ
CONCURS pentru ocuparea unui post 

funcționar economic.
Concursul va avea loc în data de 18 _

1 prilie 1997. Relații suplimentare la sediul pri- 
\ măriei sau telefon 71 45 05.
I

de

a-

------------------ -------------- —--------- -Ti---------

■/.■.TA-ii'., . . . ■T.yj'iTt •••••- i ■-

Modificarea statutului societății. 
Stabilirea și aprobarea BVC pe 
i a programului de investiții. 
Diverse.

anul! 

i 
tn cazul în care Ta prima convocare nu,;
5.

; vor fi îndeplinite prevederile legale, adunar
va reprograma în ace- ;! 

.«V, de 30 aprilie 1997.
începând cu data de 11 aDrilie 1997, -locu* J; 

mentele și materialele informative, referi-; 
>toare la problemele incluse in ordinea de »,l

;lași loc, pe data

ii 
se pot consulta și procura contra sumei de, ; 
20.000 Iei. de la sediul Societății comerciale; >

■!'

•
i 
i 
It

J se pot consulta 
$ 
i

'.‘22,
• __

■

MARMOSIM S.A. Simeria.
Informații suplimentare se pot obține la J 

sediul societății sau Ia tel. 054/660851, interigr; 
!, în zilele lucrătoare. între orele 10—14. J

ii
• ‘

S.C. SARMIS S.A 
cu sediul in DEVA,

Piața Victoriei, nr. 3, județul Hunedoara
ORGANIZEAZĂ

TT

• 2»

>

I; cu strigare, pentru vânzarea activului., 1
I; Popas turistic Strei, conform Legii 58/1991. I ; 
I; Prețul de pornire a licitației este dt 
!; 426. 200 mii lei.

Licitația are loc in data de 8. 05. 1997, î; 
10, la sediul S.C. Sarmis S.A. Deva. 
Documentația se află la sediul societății, I;

■

■
I

■' 

Îl 
ii
; nati vor depune Ia casieria societății :

;îtei licitații, urmând
«

I
! ora
!
; relații suplimentare la telefon 054-212026. ;

Ofertanții vor depune până la 28. 04.; 
11997. inclusiv, documentele prevăzute în HGR; 
1634/1993 și HGR 718/1991.
1 Până la 3. 05. 1997 ofertanții selecțio- ;

i ’
— taxa de participare 500.000 Iei ;
— garanția de 10 Ia sută — 42.620 mii Iei.;! 
Terenul aferent nu face obiectul prezenr J ■

a fi oferit spre cumpă- ;■ 
țâre câștigătorului licitației activului, după:* 
;! obținerea titlului de proprietate.
; ■ în caz de neadjudecare la data de 8. 05.1 • 
;! 1-997, se organizează o nouă licitație în același/» 
Țloc și la aceeași oră, in

■

I

■

■
«
■

data de 23. V. 
I;1997, când pot participa și persoane juridice 
I» străine.i

I

ii

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. TERMOREP S.A. HUNEDOARA

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
Ia data de 24. IV. 1997, ora 14, la Clu- 

;!bul Siderurgistul — sala mare, pentru ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționari
lor la sfârșitul zilei de 18. 03. 1997.
;! în cazul în care la prima convocare nu 

vor fi îndeplinite prevederile legale, aduna- 
? rea generală se va programa. în același loc și 
!;la aceeași oră în data de 30. IV. 1997.

Informații suplimentare la Societatea Co
mercială TERMOREP S.A.. cu sediul in Hune- 

telefoane

I

I

I
H
;i

Jdoara, str. Ștefan cel Mare. nr. 1.
î;714001, 712338, fax 712050, 712338.
? ( -w
.VAVA'.'.V.V.W.W/.WAV^

(9013)
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vânzări —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere. Bălcescu, telefon 
620687, după ora 16.

(099411) 
apartament 2 

Decebal, bl. 
39, după ora 

(099412)
3 

reamenajat, deo- 
Goidti, E14, 25.000 

Tel. 219181 ;

• Vând 
Camere, Inlul 
M, sc. C. ap. 
16.

• Vând apartament 
camere, 
sebit. 
OM, Deva. 
823726.

(9488) 
apartament 2• Vând 

camere, Deva. Gojdu, etaj 
8. Tel. 056/211121.

(9486)
• Vând centrală ter

mica și boiler gaz Jun
kers. stare bună. Germania. 
Tel. 629748.

(9017)
• Vând Dacia 1310, an 

fabricație 1990. Informații 
la tel. 227902.

(9383)
• Vând Dacia 1310, an 

1986. 19.000.000 lei. Tel.
emo;.

(9181) 
casă, sir. Cen- 
13, Viile Noi,

• Vani 
furia, nr. 
Deva. Informații la do
micil >i. (9023)

■ • Vund sau schimb CU 
garsonieră apartament 2 
camere amenajat, ultra
central, plus diferență. Tel. 
624433.

(9024)
• Vând mașină de înghe

țată Carpigiani, cu pompe. 
Telefon 715610.

(9235)
• Vând camion Saviem 

[7 tone), stare bună, aco
perit, cu multe piese re
zervă. 054/511733.

(8992)

• vând 
camionetă 
motor nou 
Informații

urgent VW 
cu prelată, 
clupă RK.

226119.
(1015)

• v ând mașină de cusut 
electrică, nouă. Telefon 
614079. după ora 17.

(9011)
• V ând apartament 3 

camere, multiple îmbună
tățiri. fel. 219158.

(9002)
• V ând Fiat Ritmo Die

sel, stare excepțională. In
formații tel. 661395.

(9003)
• Vând apartament 

semidecomandat, două ca
mere, etaj 3, central (spn- 
tele pieței Deva). Infor
mații tel. 218208 ; 214502.

(9004)
• SC Apulum Cons SA 

Alba lulia, șantier Orăștie. 
Str. N. Titulescu, nr. 78, 
Vinde produse <lc balastie
ră, după cum urmează : 
încărcate în auto, loco 
stație de sortare Gelmar. 
25.500 lei/mc, plus TVA, 
încărcate în vagon, loco 
rampa C’F Orăștie — 32.500 
lei /mc. plus TVA.

(8381)
• SC Comppi] SA Bu- 

curești organizează lici
tație publică cu strigare 
pentru vânzarea următoa
relor active : activul cen
tru’ d ■ sortare piei Orăș- 
tic, situat în str. N. Titu- 
Icscu, nr. 62, județul Hu
nedoara. Licitația se va 
ține în data de 29 apri
lie a.c ora 16. la sediul 
societății, str. Victor Efti- 
miu, nr. 2, București. In 
situația în care la datele 
menționate pentru ținerea 
licitațiilor nu se adjude

că. licitația Se va repeta 
după 15 zile în același loc 
și la aceeași oră.

(9001)
• Vând apartament 2 

camere, confort II. Tele
fon 231940.

(099414)
• SC Bentocalcar S.A.

Deva, str. Piața Unirii, nr. 
9. etaj III, organizează în 
fiecare zi de luni, ora 10. 
licitație deschisă cu stri
gare pentru vânzarea de 
bunuri disponibile: fu
nicular transport, locomo
tive LDII, autobasculante 
16 tone dezmembrate, mo
toare electrice, rulmenți, 
piese schimb S 1800 și 
SIID. deșeuri metalice. 
Relații la tel. 051/218943; 
215273. (9178)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace. 01—6376273.

(8979)
• Vând imobil sau

schimb apartament Orăștie. 
str. Doja, 54. telefon
641771. • (8380)

• Vând șapte familii
albine, lăzi, rame, stor
cător, bidoane aluminiu. 
Orăștie, Al. Cuza, 21.

(8382)
• Cumpăr avantajos 

mobilier vechi, porțela- 
»ur* tablouri, ceasuri vechi. 
Telefon 712916.

(9250)

DIVERSE

• MANAGERUL SOCIE
TĂȚII COMERCIALE PA 
NlCOfi S. A. HUNEDOA
RA CONVOACĂ ADU
NAREA GENERALA A 
ACȚIONARILOR, la data 
de 10 aprilie 1997, ora 17, 
în aula Facultății de In
ginerie din Hunedoara, 
pentru toți acționarii în
registrați în Registrul Ac
ționarilor, la sfârșitul zilei 
je 7 aprilie 1997. în ca
zul în care la prima con
vocare im vor fi îndepli
nite prevederile legale, 
adunarea generală st? va 
reprograma, în același loc, 
Pe data dc 24 aprilie 1997, 
ora 17. Informații su
plimentare la sediul S.G. 
I’anicor S.A. Hunedoara, 
str. Mihai Viteazul, nr.
I. (9218)

• SC „Comsim“ S.A, 
Simeria, județul Hune
doara, convoacă adunarea 
generală a acționarilor, în 
data de 16. 04. 1997, ora
II. la sediul societății, 
conform O.G. 5/1997. Re
lații suplimentare tel. 
054/661816. între orele 10
- *2. (099107)

• SG APROTERRA 
S.A. SIMERIA, str. De
pozitelor, nr. 1, prin ma
gazinul din Călău, str. 
Furnalistului, nr. 14, a- 
vând ca obiect dc activi
tate comercializarea cu 
piese de schimb, auto, 
tractoare și mașini agri
cole, precum și acumula
tori auto, anunță inten
ția de autorizare din 
punct dc vedere al pro
tecției mediului. Even
tualele reclamații și su
gestii se vor depune la 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 15 
zile dc Ia data apariției 
anunțului.

• S.C. APROTERRA 
S.A. SIMERIA, str. De
pozitelor. nr. 1, prin ma
gazinul închiriat dc la 
SO EUROVENUS SRL, 
str. Sântuhalm. nr. 31 A, 
având ca obiect do acti
vitate comercializarea cu 
piese de schimb, auto, 
tractor $i mașini agri
cole, precum și acumula
tori auto, anunță inten
ția dc autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului. Even

tualele reclamații și su
gestii se vor depune la 
APM Deva. str. A. Vlaicu. 
nr. 25, în termen de 15 
zile de la data apariției 
anunțului.

ÎNCHIRIERI

• Sc caută de închiriat
garsonieră centrală, pen
tru perioada 11 aprilie 
— 11 mai. Tel. 221120 ; 
226190, int. 160. (F)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu, pe numele Sa
lica Fivia, eliberată de 
Spitalul județean Deva. Se 
declară nulă.

(9025)

OFERTE 
DE SERV ICII

• Contabil autorizat
lucrez evidență contabilă 
Ia domiciliu sau sediul so
cietății. Vând bu
telie rusească mare. Tel. 
212603. (9182)

• SC Gcf Facilities SRL 
Deva angajează agent co
mercial. Informații tele
fon 230930

(9187)

bească c.um te iubim noi 
șl să te odihnească în 
pace. Familia îndoliată.

(9012)

9 S-au împlinit doi 
ani de când s-a stins 
din viată

RADU ARISTOTEL 
Nu te vom uita 

niciodată! Dumnezeu 
să-l odihnească A- 
riadna, Alegria, Alin, 
Iulian.

(9249)

• La 15 aprilie se 
împlinesc 2 ani de la 
trecerea în eternita
te a celei care a fost 
soție, mamă, bunică

ELENA FLOREA 
pe care nu o vom uita 
niciodată. Slujba de 
pomenire va avea loc 
la 6 aprilie, în Bise
rica Ortodoxă din 
Peștișu Mare, ora 11. 
Dumnezeu să o odih
nească/ Ifamilia.

(9243)

DECESE

• Societate privată 
angajează în condi
țiile legii inginer sta
giar construcții. Tel. 
226149.

• Profund consternați 
de trecerea in neființă a 
celui care a fost

MIHAI ILIE 
transmitem familiei sin
cere condoleanțe. Fami
lie Cordoș loan.

(099413)

(1015)

• Execut lucrări dc 
tehnoredactare compute
rizată, țin evidență con
tabilă pe calculator. Tel. 
629610 ; 230621.

(9016)

• Agenția dc publici
tate „Sideral", situată în 
Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 13, camera 49, preia 
anunțuri de mică și mare 
publicitate în condiții a- 
vantajoase la următoarele 
publicații: „Cuvântul li
ber”, „Monitorul oficial”, 
„Oglinda", „România li
beră” „Agenda . de Timi
șoara", „Adevărul", „A- 
devărul economic” etc., 
zilnic între orele 8—19 și 
sâmbăta —duminica, 8— 
11 sau telefonic la nr. 
051/211592 și 051/218087.

COMEMORĂRI

Dr, VICTOR ȘUlAGA,

• Fios omagiu si ne-
ștearsă amintire la im-
plinirea unui an do la
decesul celui care a fost

avocat 
și 2 ani de la decesul so
ției sale

LUCIA ȘUIAGA
Parastasul în 4 aprilie, 

ora 10, la biserica din 
hdul Libertății. Dumne 
zeu să-i odihnească !

(9022)

• Pustie este casa, în
durerat este sufletul, când 
în urmă cu un an pe 3 
aprilio moartea nemi
loasă te-a răpit bunul 
nostru fiu, soț și tată 

MOISE IOAN DOREL 
din Nojag. Rugăm pe 
bunul Dumnezeu să te iu
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Managerul

SOCIETĂȚII COMERCIALE REVA S.A.

SIMERIA

Simeria, str. Atelierelor, nr. 32

Tel. 054-660164 ; Fax 054-230035

; CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR

pentru data de 15. IV. 1997, 
sediul societății, pentru acționarii 
la Registrul Acționarilor, până la
III. 1997, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul de gestiune al managerului a- 
supra rezultatelor economico-financiare obți-

; nule in anul 1996 pe baza bilanțului și a 
I contului de profit și pierderi.w ~ — - - -
I
i
| Cheltuieli pe an«l 1997.
. 4. Probleme organizatorice ce necesită
| aprobarea adunării

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar, a 
doua convocare este stabilită la data de 30.
IV. 1997, la aceeași oră.

Potrivit reglementărilor legale, acționarii 
pot fi reprezentați la Adunarea Generală de 

din rândul 
salariați ai

laora 13, 
înregistrați 

data de 31.

2. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 1996.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și

4. Probleme organizatorice ce necesită

I
I

• Soția Viorica a- 
nunță, cu adâncă du
rere, încetarea din 
viată a soțului 

GLIGOR MIRCEA 
în vârstă dc 59 ani. 

înmormântarea va 
avea loc joi, 3 aprilie 
1997. ora 15, da la 
Casa mortuară din str. 
M. Eminescu.

(9030)

• Colegii de muncă 
dc la Abatorul Deva 
profund îndurerați de 
moartea maistrului 

GLIGOR MIRCEA 
sunt alături de soție, 
dna Gligor Viorica, 
transmițându-i sin
cere condoleanțe.

(9035)

• Colegii de la 
S.C. „Decebal" S. A. 
Deva sunt alături 
de dna director co
mercial lng. Gligor 
Viorica, la marea du
rere pricinuită de 
trecerea în neființă a 
soțului său, transmi- 
țându-i sincere con
doleanțe.

(9035)

• Copiii, cumnații 
și nepoții, cu adâncă 
durere în suflete, a- 
nunță decesul dragei 
lor mame, soacră și 
bunică 

preoteasa 
MUNTEAN MARIA 

Înmormântarea va 
avea loc în 4 aprilie 
1997, ora 14, în satul 
Tâmpa. Dumnezeu s-o 
odihnească!

(9015)
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persoane mandatate de aceștia 
celorlalți acționari care nu sunt 
societății.

Formulare de procuri se pot 
sediul societății.

obține de la

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A.
DEVA

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR

de 30. IV. 1997, la Casa de 
cu sediul in Pța Victoriei, 
pentru toți acționarii înscriși 

registrul acționarilor la data de 23. IV.

în data 
tură Deva, 
la ora 10,

Cul- 
i, nr. 4, 

în 
1997.

Ordinea de zi a Adunării Generale

1. Modificarea statutului societății 
contractului de societate.

va fi:

și a

2. Alegerea consiliului de administrație 
a organelor de control (cenzorii).

3. Diverse.

Informații suplimentare la sediul socie
tății, din str. 22 Decembrie, nr. 37, telefon 
054-213575, fax 217929.

In cazul în care nu vor fi îndeplinite 
condițiile statutare, adunarea generală se re- 
convoacă pe data de 15. V. 1997, in același 
loc și la aceeași oră. (4019)

MANAGERUL S.C. SARMIS S.A.

DEVA

județul Hunedoara

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR

S.C. „GOM IR LUX“ S.A. BISTRIȚA 
vă oferă prin depozitul — magazin din, 

țDcva, str. Depozitelor, nr. 1, de luni până vi’ 
ț neri, între orele 7—15:

• cabluri si conductori electrici:
• tuburi PVC
• piese auto.
Informații la telefon 051/232946. (8931) •

I •

la 
î restaurantul „Deva“, din municipiul Deva, 
I pentru toți acționarii, înregistrați in Registrul 
I Acționarilor la sfârșitul zilei de 11. 03. 1997. 
! In cazul în care nu vor fi îndeplinite pre- 
| vederile legale de desfășurare a adunării se 
” _________—__ * _ -—a—- j_a_ on A4 i Dft’î
| în același loc și Ia aceeași oră.
5 Informații suplimentare Ia sediul societă- 
I ții, telefon 054-212026, fax 054-215873, între 
j orele 8—16.
* / —■ / • w/j — / — • — t • ■■

la data de 16. IV. 1997, ora 15, 
restaurantul „Deva**, din municipiul

In cazul în care nu vor fi îndeplinite pre-

reprogramează pentru data de 30. 04. 1997,
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