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• - Nu ți-e teamă că, în timp ce dormi, poți să 
faci infarct?

- Imposibil! Noaptea soția mea doarme!

Anul școlar va avea 
două semestre

Ministerul Educației Naționale a 
aprobat noua structură, pe două 
semestre, a anului școlar 1998-
1999. Conform noii structuri, anul 
școlar viitor va avea 34 de 
săptămâni de învățământ, 16 în 
semestrul întâi și 18 în al doilea, 
între semestre va exista câte o 
săptămână de vacanță, iar în timpul 
celor șase luni de studiu vor fi trei 
săptămâni de vacanță intersemes- 
trială. în cursul semestrului al doilea, 
elevii vor avea două săptămâni de 
vacanță de Paști, care vor fi stabilite 
de către directorii liceelor‘și școlilor 
în funcție de structura confesională, 
cu avizul Inspectoratului Școlar 
Județean.

în mediul rural, vacanța de 
toamnă poate fi stabilită în funcție 
de ritmul muncilor agricole, prin 
aprobarea perioadei de vacanță de 
către Inspectoratele Școlare 
Județene.

Conducerile școlilor pot decide 
întreruperea cursurilor în zilele de 
Bobotează și de Sf. Ion (6 și 7 ia
nuarie), cu condiția recuperării orelor.

Tezele și celelalte lucrări de 
control ale elevilor vor avea același 
ritm periodic pe parcursul fiecărui

semestru, punându-se accentul 
asupra aspectelor formative. în 
ultimele trei săptămâni de la 
sfârșitul fiecărui semestru 
profesorii vor pune accentul pe 
consolidarea cunoștințelor 
dobândite de elevi în această 
perioadă. Metodologia evaluării va 
fi comunicată ulterior, prin ordin al 
ministrului.

Conform ordinului ministrului, 
anul școlar va avea următoarea 
structură:

Semestrul 1:14 septembrie-30 
octombrie 1998 - cursuri; 31 
octombrie-8 noiembrie 1998 - 
vacanță; 9 noiembrie-18 
decembrie 1998 - cursuri; 19 
decembrie 1998 -3 ianuarie 1999 
- vacanță de Crăciun; 4 ianuarie- 
22 ianuarie 1999 cursuri; 23 
ianuarie-31 ianuarie 1999 - 
vacanță intersemestrială

Semestrul al ll-lea: 1 februarie-
28 mai 1999 - cursuri; în această 
perioadă se acordă două 
săptămâni de vacanță de Paști;
29 mai-6 iunie 1999 - vacanță; 7 
iunie-25 iunie 1999 - cursuri; 26 
iunie-14 septembrie 1999 - 
vacanța de vară.

(MEDIAFAX)

PNL își aduna apele
Daca alianța între liberalii 

„puri" întârzie, partidul lib
eral -„mamă” absoarbe cu 
sârg formațiuni cu „iz” li
beral, căutându-și conso
lidarea în cadrul CDR și în 
perspectiva unei alternative 
la putere. în teritoriu, tot mai 
multi membri ai PL trec cu 
arme și bagaje la PNL. Și nu 
e rău. Partidul avocatului 
Niculae Cerveni nu poate 
rezista și exista de unul 
singur. Și poate că nici nu are 
mare importanță modul de 
unificare liberală, într-o 
Federală - idee dragă Iul 
Viorel Cataramă și liderilor 
PL - sau prin absorbție în 
cadrul CDR, opțiune a staff- 
ului PNL, care începe să se 
materializeze.

Important și salutar este 
faptul că liberalii au ieșit ia 
rampă, că nu se mai 
mulțumesc să fie doar o 
roată de rezervă, și aceea 
uzată, la căruța CDR. Era și 
timpul să înțeleagă că pot fi 
o forță dacă se adună și 
dacă-și pun în evidență 
valorile, de care nu duc lipsă.

Personalitatea cunos
cutului istoric Constantin 
Daicoviciu, de numele 
căruia se leagă multe dintre 
descoperirile arheologice ce 
amintesc de cele două 
Sarmizegetuse aflate în 
județul nostru - cea dacică 
și cea romană -, va fi 
omagiată vineri, 6 martie

FLAfH
Curs de calificare

Casa de cultură din Deva, în 
colaborare cu Direcția Județeană 
de Muncă și Protecție Socială, a 
organizat un interesant și util curs 
de calificare în meseria de fochist 
medie și joasă presiune. Concursul 
a fost deschis persoanelor aflate 
în șomaj, precum și altor categorii 
sociale. După cum ne-a precizat 
directorul așezământului de 
cultură, dl. Avram Dara, au 
răspuns peste 45 de solicitanti. 
(M.B.)

’b Spectacol de es
tradă

Ieri, Teatrul de Revistă din Deva 
a prezentat pe scena Casei de 
cultură un atractiv spectacol pentru 
copii, vădind astfel o frumoasă 
deschidere pentru o categorie 
numeroasă și entuziastă de public. 

Xjn. spectacol au evoluat cunoscuți
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Ei au început să-și manifeste 
deschis nemulțumirile față 
de tratamentul la care sunt 
supuși de către PNȚCD, își 
cer tot mai insistent dreptul 
de participare la guvernare 
de pe picior de egalitate cu

țărăniștii, i-au adus ia 
cunoștință însuși preșe
dintelui țării mâhnirea lor... 
politică.

Iar din unghiul nevoii de 
unificare, membrii PNL 
privesc optimiști spre anul
2000. Zilele trecute ei au 
strâns la piept un „pui” cu 
afecțiuni liberale - Partidul 
Alianței Civice -, aflat de 
multă vreme în degringoladă, 
fără vlagă și direcție proprie 
de mers. Fuziunea s-a făcut 
fără durere, majoritatea 
„paciștiior” apreciind gestul 
și suportând cu oarecare 
ușurare decesul PAC.

SJWPOZKMt
a.c., ora 18, la Orăștioara de 
Sus, cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la nașterea sa. 
Manifestarea științifică 
este organizată de 
Biblioteca Județeană “ Ovid 
Densusianu” cu sprijinul 
factorilor administrativi ai

artiști ai genului. Regia aparține dlui 
Eugen Aron, noul director al 
instituției. Același spectacol va fi 
prezentat și azi. (M.B.)

'b Integrare prin edu
cație

Universitatea Populară din 
Deva va fi vineri gazda unei 
întâlniri naționale pe probleme 
vizând integrarea europeană prin 
educație a adulților. Manifestarea 
este organizată în colaborare cu 
Asociația Națională a Uni
versităților Populare (A.N.U.P). 
Participă membrii A.N.U.P. din 
întreaga țară. (M.B.)

*b Lansare de carte
Joi, 5 martie, a.c., ora 16, la 

Librăria Gheorghe Lazăr din Deva 
are loc lansarea volumului de poezie 
"Căderea - zbor amețitor", ediție 
bilingvă, semnat de Paulina Popa, 
cunoscut scriitor hunedorean. 
Menționăm că această carte și 

Comisiile naționale ale 
celor două partide au 
semnat actul fuziunii. în 
plan local, unificarea se va 
face prin alegeri, iar în 28 
martie cele două partide 
vor organiza un congres 
comun, în cadrul căruia se 
va modifica statutul PNL, 
se va desăvârși doctrina 
liberală, se vor împărți 
funcțiile, se vor crea altele 
noi.

Deocamdată, dnii 
Mircea ionescu Quintus și 
Nicotae Manotescu își râd 
în barbă. Au bifat un 
succes. împreună vor 
pregăti altele pe axa atât de 
lungă a liberalismului 
românesc. Iar dacă lu
crurile vor evolua pozitiv și 
rapid, ele n-au decât să 
bucure pe toată lumea, azi 
fiind nevoie mai mu it ca 
oricând de un pol liberal 
puternic, dinamic, apt să-și 
asume responsabilități 
sporite în arena politică a 
României de ia acest sfârșit 
de veac și de mileniu.

Dumitru GHEONEA

comunei, al altor instituții 
Județene. Participă cu 
comunicări: arheolog
Adriana Pusu, prof. 
Valeria Stoian, prof. Silvia 
Matieș, Nicolae David, 
primarul comunei, prof. 
Viorel Manolescu, prof. I. 
Măntoiu, prof. Gligor 
Hașa. (M.B).

autoarea sa au obținut PremiuP 
Editurii "Helicon" din Timișoara pe 
anul 1997. (M.B.)

b Piața Dacia se 
înnoiește

Dna Dorina Achim, 
administratorul firmei "Radochim" 
din Deva, a obținut prin con
cesionare piața Dacia, din 
cartierul cu același nume al 
reședinței de județ. Dna Dorina a 
ridicat aici o hală cu o suprafață 
de 350 mp destinată desfacerii 
lactatelor, legumelor și fructelor 
ș.a. Hala va avea de jur-împrejur 
chioșcuri, este dotată cu apă, va 
avea încălzire. De remarcat că 
lucrările ce s-au desfășurat până 
acum și cele ce vor urma s-au 
realizat în regie proprie. Noua 
piață Dacia va fi inaugurată - cum 
ne spunea dna Achim - în prima 
parte a lunii martie. (TrB)._____

FLASH

IMPLICAȚI EFECTIV IN TREBURILE 
AGRICULTURII

Dl ing. agronom Petru Luca 
și dna ing. zootehnist 
Magdalena Mărgineanu își 
desfășoară activitatea de mai 
mulți ani în comuna Orăștioara 
de Sus, unde și-au câștigat un 
bun renume în rândul pro
ducătorilor agricoli, ei fiind per
manent preocupați și implicați 
în susținerea intereselor 
acestora, în promovarea 
noutăților din agricultură și din 
zootehnie. Autoritățile locale și 
producătorii agricoli apreciază 
că cei doi specialiști își 
onorează cu seriozitate 
statutul (deși în adevăratul 
sens al cuvântului încă nu s-a 
elaborat, deși se vorbește mult 
că s-ar fi înaintat la Parlament

(Continuare in pag. 8)

0 RATĂ A INFLAȚIEI DE 45 LA SUTĂ
Ministrul Finanțelor, Daniel 

Dăianu, a declarat că stabilirea 
unei rate a inflației de 45% este 
decizia Guvernului și nu a 
Fondului Monetar Interna
țional. “Regret că unii politicieni 
vorbesc de o decizie a FMI. 
Este o țintă a Guvernului care 
ține seama de o dinamică a 
prețurilor", a spus Dăianu.

Premierul Victor Ciorbea a 
declarat că proiectul de buget 
pentru acest an va ține cont de 
o rată a inflației de 45%, 
obiectiv convenit la negocierile 
cu misiunea FMI condusă de 
Poul Thomsen.

Reprezentantul permanent 
^al FMI la București, John Hill, 

un proiect, acest statut al 
specialiștilor agricoli), ei fiind 
receptivi la nevoile reale ale 
celor ce doresc să practice o 
agricultură cât de cât 
performantă, nu neapărat 
numai de subzistență. într-una 
din zilele lunii trecute i-am găsit 
pe cei doi ingineri lucrând la 
completarea datelor din noul 
registru agricol, care este 
destul de voluminos și detaliat 
în conținut, dorința celor ce I- 
au conceput fiind aceea de a 
avea o oglindă fidelă asupra 
fiecărei gospodării, a 
potențialului său productiv și a 
posibilităților ce le are fiecare 
așa-zisă exploatație agricolă 
de a se menține viabilă.

susține, însă, că FMI nu este 
de acord cu o inflație țintă de 
45%, considerând că o inflație 
de 37% este un obiectiv 
rezonabil. Hill a afirmat că 
misiunea FMI nu a ajuns la 
vreun acord cu autoritățile 
române privind o nouă rată a 
inflaței prognozată pentru 
acest an.

Președintele PNȚCD, Ion 
Diaconescu, consideră că 
nemulțumirile Fondului 
Monetar Internațional sunt 
legate de instabilitatea politică 
din România și mai puțin de 
neîmplinirile programului de 
guvernare. Diaconescu a 
declarat că' din discuțiile

Din discuția cu 
interlocutorii am reținut că 
proprietarii din comună dețin 
și gospodăresc peste 7.600 
ha teren agricol, din care 820 
ha sunt reprezentate de 
suprafața arabilă, revenind în 
medie cam 10 ha teren 
agricol pe o gospodărie și 
sub 1,2 ha teren arabil. Un 
mare neajuns îl constituie 
însă faptul că aceste 
suprafețe nu sunt comasate, 
ci se găsesc împrăștiate în 
zeci de parcele. Pentru a 
avea o imagine completă 
asupra potențialului existent, 
mai amintim că efectivele de

Nicolae TÎRCOB

purtate cu negociatorul-sef 
al FMI Poul Thomsen s-a 
degajat și o notă “de 
oarecare nemulțumire”. 
"Această notă nu se 
datorează unor neîmpliniri 
ale programului de guver
nare, oricum previzibile, cât 
situației politice”, a spus 
președintele PNȚCD, pre
cizând că acest aspect a 
reieșit și din discuția pe care 
a avut-o cu Thomsen. 
Diaconescu a arătat că 
PNȚCD și premierul Victor 
Ciorbea “nu se fac vinovați" 
de starea de instabilitate 
politică. (MEDIAFAX)
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Și copiii sunt afectați de 
disponibilizările din Valea Jiului

J
Dintr-o recentă discuție 

avută cu dl. Nicolae Victor 
Cherciu, președintele Jude
cătoriei Petroșani, a reieșit că 
efectele disponibilizărilor de 
personal din Valea Jiului le 
simt acut și copiii, lată, con
cret, despre ce este vorba.

în activitatea Judecăto
riei, după disponibilizările 
menționate, au apărut ele
mente noi, cum ar fi creș
terea numărului de divorțuri, 
de abandon de familie ori

Tânărul jandarm și misiunile 
sale

O discuție cu un tânăr ab
solvent al Academiei de Poliție 
plănuiam de mai multă vreme. 
A fost însă de mai multe ori 
amânată. Asta numai’pânâ în- 
tr-o zi când, la sediul din O- 
răștie al Batalionului 32 de 
jandarmi Deva, am început o 
discuție cu sublocotenentul 
Marius Iosif.

Până a ajunge comandant 
de subunitate, singura legătură 
cu jandarmii a fost aceea că de 
loc este din Orăștie. La 23 de 
ani se consideră un deschi
zător de drumuri în cariera 
militară a familiei.

- Tocmai faptul că sunt de
al locului cred că m-a ajutat să 
mă obișnuiesc repede cu rigo
rile militare - spunea Marius. 
Integrarea rapidă în activitate 
presupune însă efort propriu și 
sprijin din partea cadrelor de 
aici. Așa ceva la noi există, iar 
ajutorul celor mai în vârstă îl 
simțim permanent.

Pentru a înțelege mai bine 
despre ce este vorba, să spu
nem că interlocutorul nostru a 

soluționarea cauzelor privind 
pensiile de întreținere.

Au apărut probleme privind 
executarea pensiilor. Pentru 
persoanele care erau înca
drate în minerit se emiteau 
ordonanțe de poprire, se re
ținea pensia și treaba era re
zolvată. Acum, când persoa
nele nu mai sunt angajate, nu 
mai există această posibilitate. 
De aici și problemele deose
bite pentru cei care primesc 
pensia.

O altă problemă: cu oca
zia disponibilizării, unii dintre 
mineri au introdus cereri 
pentru reducerea pensiei de 
întreținere, spunând că 
ajutorul de șomaj pe care îl 
primesc este mai mic decât 
fostul lor salariu. în acest fel 
se încearcă să se eludeze 
faptul că, la disponibilizare, 
ei au primit câteva milioane 
de lei.

După ce s-au convins că 
instanța are o altă optică în

lui, rezultatele depinzând în bu
nă măsură de aceasta.

La întrebarea noastră dacă a 
fi jandarm presupune a avea 
niște calități mai deosebite, ni s- 
a spus că, într-adevăr, jandarmul 
are mare nevoie de unele cali
tăți. în primul rând de dăruire 
pentru meserie. Apoi, o cunoaș
tere aprofundată a bazei teore
tice, atât din punct de vedere 
militar, cât și psihologic.

Mulțumirea lui Marius este 
acum că a reușit să se implice 
tot mai mult în procesul instruc- 
tiv-educativ al ostașilor, că la 
sfârșitul primului său ciclu de 
instrucție, subunitatea pe care o 
comandă a obținut rezultatul de 
"foarte bine".

Este convins că prin punerea 
în practică a ceea ce a învățat și 
eliminarea unor greșeli pe care 
le-a făcut îl vor ajuta să obțină 
rezultate și mai bune.

Dacă ar trebui să-și aleagă 
din nou meseria - tot jandarm s- 
ar face.

Valentin NEAGU 

legătură cu aceasta, au re
nunțat la cereri.

Pe de altă parte, mamele 
copiilor au introdus cereri de 
majorare a pensiei de între
ținere, argumentând că și co
piii au dreptul să beneficieze 
de milioanele primite de tați.

în ceea ce privește di
vorțurile - acestea au inter
venit în urma plecării din Va
lea Jiului a unor mineri dispo- 
nibilizați.

V. NEAGU

Condamni cu vehemență pe 
cele care "stau în parcări, în 
baruri și chiar la colț de stradă 
prostituându-se pentru câțiva 
dolari".

Ciprian, să știi că ele o fac și 
pentru câțiva lei, pentru haine 
sau mâncare și un loc cald peste 
noapte. Și să mai știi că sunt 
destul de puține care o fac doar 
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absolvit "Academia" în 1997, iar 
media de vârstă a cadrelor unită
ții din care face parte este de 33 
de ani.

Executarea în cele mai bune 
condiții a misiunilor depinde în 
mare măsură de interesul care se 
acordă pregătirii încă din școală, 
ținea să precizeze tânărul sublo
cotenent. Oi, aceasta este per
manent, ultimele promoții ale 
absolvenților de jandarmi dove
dind o calitate înaltă în pregătire.

- Totuși, la nivelul departa
mentului Trupelor de Jandarmi 
ar trebui ridicate câteva pro
bleme ivite în "Academie" - mai 
arăta Marius Iosif. Acest lucru 
pentru a elimina diferențele din
tre ceea ce se învață acolo și 
munca practică din unitate. în 
școală, bunăoară, instrucția o 
făceam cu studenții, cu colegii 
noștri, oameni instruiți, care a- 
veau un alt grad de cultură și 
pregătire decât soldații de aici.

Cunoașterea foarte bine a 
oamenilor este o altă problemă 
care-l preocupă. Este un lucru 
foarte important, după părerea

din plăcere - atunci nu ar lua 
bani, nu-i așa? - și sunt între ele 
șl din acelea care suferă că ast
fel trebuie să-și câștige exis
tența.

Cine e cel mai vinovat, ele 
care își oferă "serviciile" contra 
cost sau cei care apelează la 
serviciile lor și le oferă prețul

z 
I 
I 
I
I 
l!
l 
l
l
!: 
I 
i!
l 
I
I 
l
I 
l
l 
l

Abandonul de familie
Principiul general, cel mai 

important al legislației noastre în 
probleme de familie, este grija 
față de copii. Pe această linie se 
înscrie obligația de întreținere a 
părinților față de copii, datoria de 
a te ocupa de creșterea și edu
carea celui căruia i-ai dat viață.

Printre măsurile ce se pot 
lua împotriva celor care nu-și 
respectă obligațiile de ordin ma
terial față de copii, Codul penal 
prevede infracțiunea de abandon 
de familie.

Abandonul de familie, pre
văzut de Codul penal, constă în 
săvârșirea de către persoana 
care are obligația legală de între
ținere a uneia dintre următoarele 
fapte, față de cel îndreptățit la 
întreținere:

> părăsirea,alungarea sau 
lăsarea fără ajutor, expunându-l 
la suferințe fizice sau morale;

>neîndeplinirea cu rea cre- 

Sub titlul "Școala românească" a apărut o nouă revistă în peisajul presei 
de învățământ - revistă națională pentru promovarea reformei în învățământ.

Citând din prima pagină a publicației, aflăm că "realizatorii "Școlii 
românești" speră să realizeze (...) o revistă profesionistă, legată de 
necesitățile de informație și de așteptările culturale ale cadrelor 
didactice, cuprinzând - ca premieră publicistică - "Buletinul informativ 
al Ministerului Educației Naționale" și un supliment de investigație și 
atitudine intitulat "Realitatea școlii".

Deși se adresează în primul rând cadrelor didactice, publicația se face 
utilă și elevilor, celor interesați de noutățile, reglementările și diversele 
probleme proprii actualului sistem de învățământ românesc. (G.B.)■..... .. >

cerut? Sau poate e de vină gu
vernul care nu le oferă un loc de 
muncă rezonabil? Ciprian, ce s- 
ar face fetele condamnate de 
tine dacă toți bărbații ar reac
ționa ca tine? Ar mai exista oare 
această practică? Crezi deci că 
doar ele sunt vinovate? Ești re
voltat că ele "umplu bărbații de 
boli venerice și SIDA". După câte 
știm, aceste boli se transmit doar 
prin contact sexual. Ce ar fi ca 
bărbații să stea mai mult pe la 
casele lor și să rămână credin
cioși soției, sau e greu să fii un 
bărbat fidel? Desigur că e mai 
ușor să spui că slujnica l-a ade
menit pe boierul casei decât să-l 
condamni pe boier că s-a uitat 
lung după slujnică și s-a băgat în 
patul ei.

Ce părere ai?
ina DELEANU

dință a obligației de întreținere; |
> neplata cu rea credință, timp | 

de 2 luni,a pensiei de întreținere . 
stabilită pe cale judecătorească. I i

Cei care comit astfel de fap-1 
te pot fi pedepsiți cu închisoare ■ 
până la 3 ani.

lată dar că dezinteresul ma-1 
nifestat de unii părinți față de | 
copilul lor, față de responsa- . 
bilitatea și obligațiile ce le revin, « 
poate atrage necazuri mari. |

Părintele care are copilul în ■ < 
îngrijire și care potrivit hotărârii 1 ' 

judecătorești primește și pensia I 
stabilită, în măsura în care plata | 
pensiei nu se face un timp, poate . 
să se adreseze organelor par-1, 
chefului, procuraturii și să soli- | 
cite deschiderea acțiunii penale ■ 
împotriva celur vinovat.

în măsura în care acesta l‘ 
înțelege să-și achite datoria și se | 
angajează să nu mai repete ase- ■ 
menea situații, el poate fi iertat. * 

— ---- -----------------------

românească"

Un Yoko - GERI la mare “înălțime"
Foto LocseiZOLTÂN

. , - MUSIC BOX
Albumul "INXS" are o durată 

de 33' și 18" și cuprinde urmă
toarele piese: On The Bus/ Doc
tor/ Just Keep Walking/ Learn To 
Smile/ Jumping/ In Vain/ Roller 
Skating/ Body Language/ 
Newsreel Babies și Wishy 
Washy. La vremea când a apărut 
albumul de debut, grupul nu a- 
vea dezvoltat încă un stil muzical 
propriu ci și-a construit linia me
lodică în jurul unui new-wave- 
synth-pop. Totuși se remarcă 
vocea puternică și charismatică 
a lui Hutchence care se impune 
ca lider al grupului.

Primul extras pe single Just 
Keep Walking a fost instantaneu 
un mare hit în Australia, grupul 
plecând într-un turneu promo
tional, susținând concerte în 
marile orașe australiene,

Reveniți din turneu au înce
put să compună piese pentru un 
nou album. înregistrat cu produ
cătorul Richard Clapton și ingi
nerul de sunet Alex Vertikoff 
albumul "Underneath The Co
lour" a apărut în 1981. Albumul 
are o durată de 38' și 38" și cu
prinde piesele: Stay Zoung/ Hori
zons/ Big Go Go/ Underneath

INXS (11)
The Colour/ Fair Weather Ahead/ 
Night Of Rebellion/ Follow/ Bar
barian/ What Would You Do și 
Just To Learn Again. Cel de-al 
doilea album continuă linia melo
dică din albumul de debut (new 
wave - pop) dar apar și elemente 
R&B și dance, la aceasta adău- 
gându-se aranjamente orchestrale 
mai elaborate. Singles-ul The Lo
ved One a devenit hit în Australia. 
Grupul a primit la festivitatea de 
decernare a premiilor muzicale din 
Australia un premiu ARIA pentru 
cel mai bun grup debutant, apoi 
INXS a pornit într-un nou turneu 
australian.

Grupul a devenit deja mult 
prea cunoscut în Australia, se 
impunea ca INXS să depășească 
granițele țării și să vină în Europa 
și America - o piață muzicală dori
toare de nume noi. împreună cu 
producătorul Mark Opitz grupul a 
înregistrat albumul "Shabooh 
Shoobah" apărut pe piață în 1982 
și care cuprinde piesele: One 
Thing/ To Look At You/ Spy Of 
Love/ Soul Mistake/ Here Comes/ 
Black And White/ Golden Playpen/ 
Jan's Song/ Old Would/ New 
Would și Don't Change. Cu acest 

album INXS a reușit în sfârșit să 
dea lovitura, Shabooh Shoobah 
devenind disc de aur în Australia 
și stârnind interesul managerilor 
americani. Discul este o com
binație fină de new-wave-synth- 
pop, R&B și rock'n'roll de inspi
rație Rolling Stones și AC/DC. 
Primul extras de single Don't 
Change maschează în spatele 
unor synth-riffuri un hard - funcky 
groove cu mare priză la public.

în 1983 grupul semnează cu 
casa americană de discuri 
Atlantic care le lansează albumul 
"Shabooh Shoobah" și dincolo 
de ocean. Primul single The One 
Thing a intrat rapid în Top 30 
american, cu acest prilej revista 
Billboard făcând următoarea 
cronică discului (5.03.1983): 
"Acest grup australian a debutat 
în US cu un pop clasic în care se 
simt rămășițe din epoca The 
Cars și Peter Gabriel. Vocea 
solistului Hutchence dă grupului 
un plus de calitate care lipsește 
majorității trupelor aparținând 
curentului new music. Cele 10 
piese sunt dansante dar vor fi 
apreciate și de fanii rock.

Horia SEBEȘAN
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Programul meciurilor televizate 
din returul Diviziei A la fotbal ■

r
"CUPA REMIN" LA HANDBAL

FEMININ A REVENIT GAZDELOR
ediția 1997-1998 (etapele 22-34)

Etapa a 22-a
Steaua Buc. - FC Național
Petrolul - Rapid Buc.

Etapa a 23-a
CSM Reșița - Steaua
Dinamo Buc. - Petrolul

Etapa a 24-a
Oțelul Galați - FC Național
Steaua Buc. - FCM Bacău

Etapa a 25-a
CSM Reșița - Oțelul Galați
FC Național - Ceahlăul

Etapa a 26-a
Steaua Buc. - Univ. Craiova
FC Național - CSM Reșița

Etapa a 27-a
Rapid Buc. - Steaua Buc
Dinamo Buc - "U" Cluj

Etapa a 28-a
Steaua Buc. - Dinamo Buc.
Oțelul Galați - Univ. Craiova

Etapa a 29-a
Rapid Buc. - Oțelul Galați
FC Argeș Dacia - Steaua Buc.PRIMA

Etapa a 30-a
FC Național - Rapid Buc.
Oțelul Galați - Dinamo Buc.

Etapa a 31-a
FC Argeș Dacia - Oțelul Galați TVR1
Rapid Buc. - CSM Reșița

Etapa a 32-a
”U” Cluj - Sportul Stud.
FC Național - FC Argeș Dacia

Etapa a 33-a
Sportul Stud. - Steaua Buc.
Petrolul - Oțelul Galați

Etapa a 34-a
Univ. Craiova - Rapid Buc.
Steaua Buc. - Gloria

v--............... . / ------- — ----

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1

TVR1 
PRIMA

PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

TVR1 
PRIMA

Duminică, 8 martie, 14,00 
Sâmbătă, 7 martie, 13,00

Miercuri, 11 martie, 13,00 
Miercuri, 11 martie, înreg.

Duminică, 15 martie, 14,00
Sâmbătă, 14 martie, 17,00

Duminică, 22 martie, 14,00
Sâmbătă, 21 martie, 14,00

Sâmbătă, 28 martie, 14,00
Duminică, 29 martie 17,00

Miercuri, 1 aprilie, 14,00 
Marți, 31 martie, 16,00

Sâmbătă, 4 aprilie, 14,00
Duminică, 5 aprilie, 16,00

Sâmbătă, 11 aprilie, 16,00
Sâmbătă, 11 aprilie, 16,00

Miercuri, 15 aprilie, 16,00
Miercuri, 15 aprilie, 16,00

Sâmbătă, 18 aprilie, 16,00
Sâmbătă, 18 aprilie, 16,00

Sâmbătă, 25 aprilie, 16,00
Sâmbătă, 25 aprilie, 16,00

Miercuri, 29 aprilie, 16,00
Miercuri, 29 aprilie, 16,00

Sâmbătă, 2 mai, 16,00
Sâmbătă, 2 mai, 16,00

/ HANDBAL MASCULIN
DIVIZIA A, SERIA VEST
SIDERURGICA HUNEDOARA -

VIDEOCOLOR TIMIȘOARA 30-27

*\

Hunedorenii și-au dorit foarte mult obținerea victoriei și 
reabilitarea în fața propriilor suporteri, mai ales că veneau 
după două înfrângeri consecutive. în aceste condiții, gazdele 
au început bine jocul, au condus permanent, astfel în min. 
24, scorul era 12-9.

în repriza a doua oaspeții opun o rezistență mai mare și 
profitând de eliminarea de la Siderurgica a lui Daniel Crai
nic, s-au apropiat mai des de poarta lui Drăgoi, dar acesta a 
avut o evoluție de excepție, apărând de multe ori în situația 1 
la 1.

Am notat și o schimbare inspirată a antrenorului C-tin 
Logofătu, care îl introduce pe Molnăr, iar acesta pe con
traatac înscrie trei goluri consecutive, ajungându-se în min. 
58 la scorul 29-24.

în final, gazdele obțin o victorie muncită și meritată.
SIDERURGICA: Drăgoi, Codreanu, Crainic 2 g, Rotar 9 g, 

Rusu 6 g, Rada 7 g, Aciobăniței 3 g, Molnar 3 g, Radu, 
Păun, Butoi, Căprioară.

Au arbitrat: Cristian Mirescu și Gh. Micu, ambii din 
Craiova.

Viorel NIC ULA

între 27 februarie -1 martie, la Sala Spor
turilor din Deva s-a desfășurat cea de-a Xl-a 
ediție a "Cupei Remin" la care au fost invitate 
să participe Videocolor Timișoara, Asociația 
sportivă Univ. F.Z. Arbema Arad și Autonova 
Satu Mare. Din păcate echipa din Satu Mare 
nu a ajuns la Deva, autobuzul s-a defectat la 
Cluj și fetele s-au întors la Satu Mare cu tre
nul.

lată și rezultatele înregistrate:
Remin Deva - Videocolor Timișoara
35-22
A.S. Univ. F.Z. Arbema Arad - Remin Deva
13 - 27

Videocolor Timișoara - F.Z. Arbema Arad
29 - 19
Ca urmare, Remin Deva s-a clasat pe 

primul loc și a intrat în posesia cupei. Cea 
mai tehnică jucătoare aleasă de juriu a fost 
Lăcrămioara Alunge (Deva), cel mai bun 
portar: Corina Tincu (Deva), golgeterul tur
neului: Mariana Cozman (Arad). Organizatorii 
au înmânat cupe, premii.

După cum ne relata antrenorul Horia Cri- 
șan, de la Remin Deva, turneul a folosit antre
norilor și echipelor participante pentru pre
gătirile ce se fac pentru returul Diviziei A la 
handbal feminin, seria Vest.
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Succesele atletelor 
noastre la 

Campionatele 
Europene

Strălucita noastră atletă Ga
briela Szabo, medaliată cu aur la 
mondialele din 1997, a câștigat 
cursa de 3.000 metri la Campio
natele Europene de atletism în 
sală, la Vallencia.

Și Monica lagăr a devenit 
campioană europeană la sări
tura în înălțime, învingând-o pe 
"nemțoaica" Alina Astafei, cla
sată pe locul al doilea. Ionela 
Țârlea s-a clasat pe locul 2 în 
proba de 400 m și a obținut me
dalia de argint. O surpriză plă
cută ne-a oferit și Violeta Be- 
clea Szekely, cucerind o medalie 

| de bronz în proba de 1.500 m.

Luni, la Federația 
Română de Fotbal 

s-au tras la sortiI 
semifinalele Cupei 
României - Tuborg:
FC Argeș - Univ. Craiova 
Rapid - Dinamo

Meciurile se vor disputa la 
25 martie, de la ora 15. Primele 
echipe sunt organizatoare. Con
ducerile cluburilor trebuie să 
anunțe FRF până la 15 martie 
localitatea și terenul pe care își 
dispută meciurile.
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~Pagmă realizată de 

Sabin CERBUHandbalul feminin atrage deseori mulți spectatori in Sala Sporturilor din Deva

Rezultatele etapei a 18-a: Rocar Buc. - Metalul Plopeni 
3-0; Gloria Buzău - Dunărea Călărași 3-2; Petrolul Moinești - 
Metrom Bv. 1-0; Foresta II - Dunărea Galati 0-1; Poli lași - FC 
Onești 0-1; Poiana Câmpina - Astra 3-3; Dacia Brăila - Midia 
Năvodari 0-1; Tractorul Bv. - Nitramonia 2-0; Precizia Săcele 
- FC Brașov 1-2

CLASAMENTUL
1. ASTRA PLOIEȘTI 18 14 4 0 40-10 46
2. FC ONEȘTI 18 13 2 3 44-14 41
3. FC BRAȘOV 18 11 4 3 29-15 37

4. TRACTORUL BV. 18 11 3 4 34-13 36
5. PRECIZIA SĂCELE 18 10 3 5 31-18 33
6. PETR. MOINEȘTI 18 9 2 7 34-23 29

7. AS ROCAR BUC. 18 9 2 7 31-26 29
8. AS MIDIA NĂV. 18 9 1 8 24-28 28
9. POIANA CÂMPINA 18 7 4 7 33-31 25

10.METROM BV. 18 7 4 7 17-17 25
11.POLITEHNICA IAȘI 18 7 2 9 27-25 23
12.GLORIA BUZĂU 18 5 6 7 25-36 21
13.FORESTA II FĂLT. 18 5 4 9 19-34 19
14.MET. PLOPENI 18 4 4 10 11-30 16
15.DACIA UN. BRĂILA 18 5 1 12 29-38 16
16.NITRAMONIA FĂG. 18 4 1 13 22-37 13
17.DUNĂREA GALAȚI 18 3 4 11 20-45 13
18.DUNĂREA CĂL. 18 2 3 13 14-45 9

Etapa viitoare (sâmbătă, 7 martie): Astra - Poli lași; Midia 
- Poiana; Dunărea Galați - Dacia Brăila; Metalul - Foresta; 
Nitramonia - Gloria; Dunărea Călărași - Rocar; FC Brașov - 
Tractorul; Metrom - Precizia; Onești - Moinești.

Rezultatele etapei a 
14-a: Siderurgica - Video
color 30-27; "U" Cug Cluj - 
Constr. Oradea 32-25; 
Phoenix B. Mare - Nitramonia 
29-21; ASA Tg. Mureș - CSM 
Reșița 22-18; Armătura Cluj - 
Comelf Bistrița 27-17; Metalul 
Copșa Mică - Av. Sânnicolau 
Mare 29-20.

v—

CLASAMENTUL:
1."U" CUG CLUJ 14 12 1 1 435-338 39
2.ARMĂTURA CLUJ 14 9 1 4 364-322 32
3.CONSTR. ORADEA 14 8 1 5 332-375 31
4.PHOENIXB.M. 14 8 0 6 405-351 30
5.METALUL C. MICĂ 14 7 2 5 391-380 30
6.ASATG. MUREȘ 14 7 1 6 335-318 29
7.NITRAMONIA 14 7 0 7 386-381 28
8.COMELF BISTRIȚA 14 7 0 7 330-334 28
9.AV. SÂNNICOLAU M. 14 5 1 8 348-400 25
10.SIDERURGICA 14 4 2 8 381-425 24
11.VIDEOCOLOR 14 2 3 9 335-399 21
12.CSM REȘIȚA 14 2 1 11 337-310 19

in etapa de sâmbătă, 7 martie: Metalul C. Mică - Siderurgica.
*/

JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI DIN 1 MARTIE 1998: ASA Aurul 

Brad - CFR Marmosim Simeria 4-1; Min. Bărbăteni - Casino 
Ilia 9-0; Retezatul Hațeg - Victoria Călan 0-2; Dacia Orăștie - 
Construct. Hunedoara 4-7; Min. Teliuc - FC Paroșeni Vulcan 
0-3; Min. Livezeni - Met. Crișcior 7-1; Min. Aninoasa -Min. 
Ghelari 1-2.

CLASAMENTUL

2.

3.

4.

5.

I. ASA AURUL BRAD

FC PAROȘ - VULCAN
FC DACIA ORĂȘTIE 

CONST. HUNEDOARA 

CFR MARM. SIMERIA
6. MIN. BĂRBĂTENI

7. VICTORIA CĂLAN

8. MIN. GHELARI

9. MIN. ANINOASA

10. MIN. LIVEZENI

II. CASINO ILIA

12. MIN. TELIUC

13. MET. CRIȘCIOR

14. RETEZATUL HAȚEG

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

11

10

9

8

7

7

7

7

3

4

3

3

2

1

3

2

2

3

3

3

1

0

4

0

1

0

1

2

1

3

4

4

5

6

7

8

8

11

11

12

12

75-14

72-13

57-22

59-30

35-26

43-32

31-23

21- 31

39-37

26-45

20-77

29-56

22- 50

17-90

37

36

32

29

27

24

24

22

21

13

12

10

9

7

Etapa viitoare (8 martie):
Casino Ilia - ASA Aurul Brad; Victoria 90 Călan -Min. Bărbă- 
teni; Constr. Hunedoara - Retezatul Hațeg; FC Paroșeni- 
Vulcan - Dacia Orăștie; Met. Crișcior - Min. Teliuc; Min. Ani- 
noasa - Min. Livezeni.

Min. Ghețari - CFR Marmosim;

©ferta I DecuPeazd acest talon ?' P°t' impara
------ • în perioada 1-8 martie '98

folosești cu 

eficiența banii?

cu reducere de 100.000 lei orice aragaz Samus, ■ 
m magazinele "Quasar" din Deva tel. 211261, 
Hunedoara’tek'723139, Orăștie tel. 247540,

pdteL 651250, Petroșani tel: 542362, Hațeg to. 770013! •
~ - - i■

■ 
i

WUCffi-100.000 !SLA
"Quasar' - un bun necesari
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• RESTRUCTURARE
•-----

După divizarea ce a avut 
loc la începutul anului trecut, 
în urma desprinderii ca 
societăți comerciale de sine 
stătătoare a fabricilor de 
mobilă din Brad, Petroșani și 
Hațeg, firma mamă, respectiv 
Sarmismob Deva, a rămas, 
ca activitate și patrimoniu, cu 
fabrica de mobilă, cu 
magazinul de desfacere a 
mobilei și cu fosta secție, 
care acum este utilizată ca 
depozit pentru diverse 
mărfuri, aflată în chirie la 
angrosiști. Ca urmare a 
divizării și restructurărilor 
făcute - după cum spunea 
noul director general, dl 
Tiberiu Birtok - în prezent 

■ unitatea a mai rămas cu 213 
angajați.

Discutând despre pro
ducție la această unitate, am 
desprins faptul că, în ciuda 
unor greutăți de ordin 
financiar, piața, în special cea 

■■■ ------------

VALEA JIULUI - O
POSIBILA ZONA LIBERA?

La întâlnirea cu autoritățile 
județene și cu cele locale din 
Valea Jiului, dl D. Țurnă a adus 
în atenție unele propuneri mai 
vechi făcute pentru dezvoltarea 
acestei zone cu monopro- 
ducție în context a insistat 
asupra celei referitoare la 
crearea în Valea Jiului a unei 
posibile zone libere, cum sunt și 
alteie din țara noastră. 
Propunerea respectivă are 
suport real în faptul că există 
suficiente locuri și domenii în 
care sunt așteptați și pot să 
investească străinii, pentru că 
de capital se duce mare lipsă în 
zonă. Beneficiind de o serie de 
facilități, în condițiile creării unei 
zone libere, altul ar fi, desigur, 
afluxul de investitori, chiar dacă 
minerii au cam șifonat imaginea 
zone1 și a țări rin vestitele lor 
rriineriade.

NEVOIA DE CAPITALIZARE
externă, cere încă mobila 
fabricată la Deva. Ca o 
confirmare a celor spuse, 
chiar în ziua documentării a 
venit o comandă destul de 
consistentă din Elveția, care, 
după analiza ofertei de preț a 
beneficiarului, urmează să fie 
pusă în operă. Desigur, 
spunea dl Birtok, există loc 

Discuție cu dl ec. Tiberiu Birtok, director 
general al S.C. Sarmismob S.A. Deva

pentru toți pe piață, cu toate 
că liberalizarea prețului 
lemnului ar putea conduce la 
trecerea în prim-plan a 
preferințelor pentru valo
rificarea lemnului la export, 
chiar și în stare neprelucrată, 
ceea ce pentru economia 
românească ar însemna o 
pierdere. Dacă lucrurile vor 
evolua în nota de până acum, 
dl Birtok aprecia că scumpirea 
exagerată a lemnului ar afecta

Spunând că de prin deceniul 
al cincilea se tot zbate să 
obținem prin mijlocirea fiicei sale 
niște fonduri de la Banca 
Mondială necesare dezvoltării 
Văii Jiului, dl Țumă susține că ar 
fi utile în special investițiile în 
turism, însă până acum 
demersurile au rămas fără 
rezultat, cum fără răspuns a 
rămas și reluarea propunerii mai 
vechi referitoare la zona liberă.

Un potențial investitor în 
Valea Jiului, dl C. Marin, și-a 
arătat, cu același prilej, marea 
supărare ce o are pentru faptul 
că deși a înaintat de multă 
vreme pe la FPS două studii de 
fezabilitate privind realizarea a 
două fabrici în Valea Jiului - una 
de pâine și alta de lapte, unde ar 
asigura de lucru pentru 200 de 
salariați, nu a fost nici încurajat 
nici susții 1^.. , I IV'l iiC OOlLz. 

serios și costurile mobilei, cu 
consecințe negative asupra 
desfacerii.

Ca unitate de sine 
stătătoare, Sarmismob poartă 
și acum un păcat apăsător 
încă de la nașterea sa, mai 
exact spus de la punerea în 
funcțiune în anul 1994. Atunci 
era nevoie, pentru o pornire 

cu dreptul, de un capital de 
lucru (i s-ar putea spune 
mijloace circulante) de peste 
900 milioane lei. în 1996 
valoarea acestui capital 
absolut necesar bunei 
funcționări a firmei a trecut de 
două miliarde lei, iar acum 
depășește 4-5 miliarde lei. 
Dacă existau acești bani și nu 
se apela la credite împo
vărătoare, situația economică 
a Sarmismob ar fi mult mai 

CE RCTE MOI SUNT NECESARE PENTRU

favorabilă azi, apreciindu- 
se că acum acei bani ar fi 
însemnat câteva zeci de 
miliarde de lei în balanța de 
venituri a unității. Din lipsa 
banilor, niciodată firma n-a 
funcționat la capacitate. în 
plus, din aceeași cauză a 
fost frânată și reteh
nologizarea, în 1993 
dotarea făcându-se doar cu 
utilaje de bază sau cheie. 
De aici rezultă și nevoia de 
capitalizare a firmei, fapt ce 
s-ar putea realiza prin 
privatizare, așteptsăndu-se 
oferta unui investitor dornic 
să demonstreze că 
industria mobilei este o 
activitate profitabilă, chiar 
dacă tranziția pune atâtea 
probleme economiei româ
nești în ansamblul său.

y
Dialogul avut cu dl losif 

Petrescu, inginer șef producție 
la E.M. Paroșeni, a relevat un 
crâmpei din realitățile sumbre 
cu care se confruntă mineritul 
din Valea Jiului. Chiar și situația 
Minei Paroșeni este un bun 
exemplu pentru a ilustra pro
blemele cu care se confruntă 
exploatarea cărbunelui. în 
ultimii ani banii încasați din 
producția marfă vândută și 
încasată plus alocațiile 
bugetare au fost consumate în 

cheltuielile cu munca vie, 
nefiind asigurate fondurile 
pentru achiziționarea de utilaje, 
piese de schimb și materiale. în 
timp acest fenomen a generat o 
alterare continuă a mijloacelor 
de exploatare a zăcămintelor, 
locul noului în dotare fiind luat 
de improvizații de tot mai largă 
anvergură. O situație care 
oglindește declinul este cea 
care prezintă nivelul producției. 
Dacă în 1989 la E.M. Paroșeni 
se scotea un milion de tone de 
cărbune în 1997 nu s-au extras 
mai mult de 550 de mii de tone. 
Acest recul al producției se 
datorează și disponibilizărilor 
de personal care s-au făcut 
anul trecut conform Ordonanței 
22. Tributul în disponibilizați pe 
care l-a plătit E.M. Paroșeni 
numără 800 de mineri. După o 
redistribuire a personalului 
dinspre sectoarele auxiliare 
spre frontul de lucru activitatea 
a putut continua rămânând la 
ora actuală totuși descoperite 
sectoarele de întreținere a 
bazinelor miniere și de 
supraveghere a utilajelor.

Mugurii restructurării se 
manifestă la E.M. Paroșeni prin 
închiderea unor zone de 
exploatare cu potențial redus - 
blocurile 3 și 5 - și prin 
transferarea anumitor activități 
auxiliare, pază, producția de 
sârmă și panouri metalice, către 

terți. Interlocutorul precizează 
că în toate situațiile create de 
lipsa de resurse s-a dat 
întotdeauna prioritate sigu
ranței muncii după care au 
fost onorate alte priorități.

O adevărată restructurare 
presupune însă măsuri mult 
mai ample și mai costisitoare. 
Ultima tehnologizare a Minei 
Paroșeni s-a făcut în 1970. 
în opinia interlocutorului 
retehnologizarea minei nu se 
va putea face dintr-o dată.

“Se începe cu o capacitate de 
producție, se pune în 
funcțiune noua tehnologie și 
se monitorizează parametrii 
de producție. Dacă rezul
tatele sunt bune se poate 
trece la extinderea res
pectivei tehnologii la întreaga 
exploatare”, precizează dl 
Petrescu. La Paroșeni cea 
mai potrivită tehnologie de 
extracție presupune folosirea 
de complexe mecanizate în 
exploatare cu subminare. 
Costurile unei astfel de 
tehnologii s-ar ridica la cca. 
100 de miliarde de lei la 
prețuri 1998. Interlocutorul 
este de părere că anumite 
repere ar trebui procurate din 
import, produsele românești 
similare nereușind încă să 
corespundă nivelului de 
calitate și fiabilitate cerut: “S- 
ar obține rezultate bune dacă 
transportoarele precum și o 
serie de alte echipamente s- 
ar cumpăra din import fiind 
dovedit că acestea se 
comportă mult mai bine în 
exploatare". După calculele 
făcute o astfel de investiție, în 
cazul E.M. Paroșeni la o 
producție de 20-30 de tone 
de cărbune per post s-ar 
amortiza în cca. 4 ani de zile.

Circulația juridică a
terenurilor

în vederea completării 
cadrului juridic necesar 
realizării reformei în agri
cultură, săptămâna trecută 
dl președinte Emil Constan- 
tinescu a semnat decretul 
pentru promulgarea Legii 
privind circulația juridică a 
terenurilor. în conformitate 
cu acest act legislativ 
suprafața maximă care 
poate să fie dobândită prin 
acte juridice esie de 2G0 ha. 
De precizat că astfel se 
urmărește realizarea unor 
exploatați agricole viabile, 
de dimensiuni care să 
asigure obținerea unui profit 
rezonabil din agricultură.

în context este de 
menționat faptul că au drept 
de preempțiune la cumpă
rarea de terenuri co-pro- 

Pagină realizată de Nicolae TlRCOB, Adrian SĂLĂGEAN

prietarii, vecinii și arendașii. 
De asemenea, trebuie 
cunoscut că înstrăinările de 
terenuri (vânzări) făcute sub 
semnătură privată în baza 
unor înscrisuri efectuate în 
perioada 1991-1997 nu vor 
putea să fie finalizate.

Tot în Legea circulației 
juridice a terenurilor se 
arată că persoanele juridice 
străine nu pot dobândi 
terenuri în România prin 
acte juridice între vii sau 
pentru cauză de moarte. în 
situația terenurilor ce fac 
obiectul investițiilor per
soanelor fizice sau juridice 
străine, rămân aplicabile 
dispozițiile legislațiilor în 
vigoare privind regimul 
juridic al investițiilor străine.

Acte doveditoare pentru 
înmatricularea societăților în 
nume colectiv, în comandită 
simplă și cu răspundere limitată:

- actul constitutiv în formă 
autentică

- dovada efectuării vărsă- 
mintelor capitalului social în 
condițiile actului constitutiv și ale 
dispozițiilor prevăzute de lege

- actele privind proprietatea 
aporturilor în natură, iar în cazul 
SRL cu asociat unic și raportul de 
expertiză pentru stabilirea valorii 
aportului în natură

- titlul în baza căruia este 
deținut sediul social al societății și 
cel al sediilor secundare înființate 
prin actul constitutiv

- dacă este cazul, contractul 
de administrare prin care s-a 
desemnat reprezentantul perma
nent, persoană fizică al persoanei 
juridice numită administrator

- când este cazul, copie de 
pe actul de înregistrare a 
asociaților persoane juridice 
precum și hotărârea adunării 
generale a asociaților persoane 
juridice ca și certificatul de 
bonitate bancară a acestora

- cazierul judiciar al fonda
torilor, administratorilor repre
zentanților, împuterniciților și al 
cenzorilor.

ÎNFIINȚAREA UNEI FIRME? 
r

- copii legalizate și traduse 
de pe certificatul de înmatriculare 
sau extras din registrul co
merțului al asociaților persoane 
juridice.

- declarații de avere la SMC 
și C.S.C., date de identificare a 
asociaților

Acte doveditoare pentru 
înmatricularea societăților pe 
acțiuni și în comandită pe 
acțiuni:

Se depun aceleași acte ca și 
în cazul societăților cu răspundere 
limitată cu următoarele precizări:

- dacă există aporturi în 
natură se depune raportul de 
expertiză pentru evaluarea 
bunurilor în natură. De menționat 
că raportul de expertiză se face de 
expert numit de judecătorul 
delegat la Oficiul Registrului 
Comerțului.

- când societatea pe acțiuni și 
în comandită pe acțiuni se 
constituie prin subscripție publică 
în prealabil la Oficiul Registrului 
Comerțului se va depune 
prospectul de emisiune de acțiuni 
în formă autentică pentru 
autorizarea publicării de către 
judecătorul delegat

- pentru cenzori și admi
nistratori se prezintă dovada 
depunerii garanțiilor legale.

TAXE.
- dovada plății taxelor de 

înmatriculare; pentru SRL 
capitalul social minim constituire 
este de două milioane de lei; taxa 
de înmatriculare fiind de maxim 
600.000 de lei; pentru o S.A. 
capitalul social minim de 
constituire este de douăzeci și 
cinci de milioane de lei, taxa de 
înmatriculare depășind în acest 
caz, la maxim, un milion de lei.

- timbre fiscale - patru a șase 
sute de lei fiecare

- un timbru judiciar de 4500 
de lei

- taxa judiciară de timbru, se 
plătește la CEC o sută de mii de lei

- taxă Monitor Oficial

NOUTĂȚI
Din cele declarate de dna 

Viorica Vălean, secretar general al 
Camerei de Comerț și Industrie 
Hunedoara-Deva, director la 
Registrul Comerțului Român 
Hunedoara, căreia îi mulțumim 
pentru amabilitatea și promp
titudinea furnizării informațiilor, am 
reținut câteva noutăți în ceea ce 
privește actele și taxele aferente 
înregistrării de firme. în primul 
rând trebuie spus că judecătorul 

delegat la Oficiul Comerțului 
Român poate dispune, când 
este cazul, și de prezentarea 
altor acte pe care le consideră 
necesare pentru îndeplinirea 
cerințelor legale.

De exemplu atunci când se 
stabilește titlul în baza căruia se 
deține sediul de firmă se poate 
prezenta, după caz, un contract 
de vânzare-cumpărare care are 
obligatoriu extras CF, contract 
de închiriere care are declarația 
de acord a proprietarului, 
certificatul de proprietate și viza 
administrației financiare și în 
cele din urmă poate exista un 
contract de asociere în 
participațiune. S-au produs 
modificări și în cazul taxei 
Monitorului Oficial, care trebuie 
achitată de către societatea 
comercială. Pentru a se îngrădi 
potopul de obiecte de activitate 
care umpleau pagini întregi în 
actele întreprinzătorilor s-a 
majorat această taxă astfel: 
pentru două pagini se plătesc 
200.000 de lei, iar pentru fiecare 
pagină în plus cel interesat 
trebuie să achite în plus câte 
135.000 de lei.
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Primarii în vizită la președinte
într-o recentă conferință 

de presă, dl Mircia Muntean, 
primarul municipiului Deva, 
a făcut cunoscute publicului 
rezultatele întâlnirii între 
reprezentanții Federației 
Municipiilor din România și 
dl președinte Emil Con- 
stantinescu. întâlnirea 
desfășurată în data de 24 
februarie a avut drept prin
cipal scop prezentarea 
problemelor cu care se 
confruntă funcționarii din 
administrația locală. I s-a 
cerut președintelui să 
intervină pe lângă Guvernul 
României șl pe lângă 
Parlament pentru urgen
tarea adoptării câtorva legi 
foarte importante. Este 
vorba, mai ales, despre 
legea patrimoniului și legea 
funcționarului public, legi 
importante pentru delimi
tarea, pe de o parte, a 
patrimoniului primăriilor, iar 
pe de altă parte a funcțiilor 
politice. Spre exemplu, fără 
o lege a patrimoniului va fi

Una dintre cele mai puțin 
căutate unități comerciale 
din municipiul Hunedoara 
este cea care desface mobilă 
de pe bd. Dacia și aparține 
S.C. Comlemn S.A. Deva. 
Motivul acestei situații este 
acela că - așa cum zicea un 
mucalit - prețurile, pur și 
simplu, te îndoaie. Dna 
Tiberia Faur, șefa 
magazinului, a fost mai 
concretă:

- Oamenii n-au bani, 

foarte dificilă împărțirea în 
mai multe societăți 
comerciale a RAGCL. De 
altfel, I s-a cerut dlui 
Constantinescu să inter
vină pentru ca, din 
privatizarea unor regii ca 
aceasta, să nu-i revină 
procente FPS-ului.

O altă problemă 
discutată a fost și cea a 
reformei în Poliție și a 
necesității ca ea să fie 
demilitarizată și trecută în 
subordinea consiliilor lo
cale. Președintele a 
promis tot sprijinul pentru 
rezolvarea tuturor pro
blemelor, urmând să 
permanentizeze întâlnirile 
cu această ligă a pri
marilor. Di Emil Constan
tinescu urmează să fie 
prezent și la una dintre 
ședințele adunării gene
rale a Federației Muni
cipiilor, declarându-se 
încântat de inițiativele 
acesteia.

Andrei NISTOR 

acesta este adevărul. Tot 
ce câștigă - cei ce mai au 
loc de muncă - dau pe 
mâncare.

- Așa este, dar și prețul 
mobilei este foarte mare.

- Aveți dreptate. în 
februarie am realizat 
vânzări de numai 11 
milioane de lei, deși am 
vândut în rate.

- Haideți să luăm câteva 
exemple de prețuri.

- Mobila de bucătărie

In viață mi-a plăcut să 
aleg drumul drept, iar în 
relațiile cu cei din jur, cum 
soțul meu spunea, să las “loc 
de întors”.

Nu sunt născută pentru a 
fi un luptător în zale și pe cal, 
să fiu “văzută” prin vorbe și 
atitudini; am crezut și cred în 

oamenii din Jur, chiar dacă 
unii dintre aceștia mi-au 
înșelat așteptările.

Mă miră atitudinea lor: 
“Pe ce lume trăiești?” și 
pentru prima dată observ că 
cei din jur aprobă alte metode 
de comportament, fără a 
îmbunătăți sau selecta relațiile 
din jurul lor. în fața lor, 

blândețea, cinstea, adevărul 
capătă alte valori; respectul 
față de ei îmi imprimă o 
“timiditate” și mă face să fiu 

^de cele mai multe ori doar 

costă 4,6 milioane de lei, un 
colțar 3,9 milioane de lei.

- Un fotoliu cât face?
- Nu avem în vânzare fotolii 

și nici garnituri pentru camere 
de zi, sufragerii ș.a. Nu am 
adus de multă vreme așa ceva 
fiindcă nu le putem lua de la 
producătorii din Arad, Sibiu, 

observator în discuții.
Cei care au, într-adevăr, 

nevoie sunt aceia care fără 
voia lor sunt singuri, lipsiți 
de dragoste și mângâiere. Ei 
sunt copiii sau bunicii uitați 
de cei care se zbat să-și 
trăiască viața sau să-și 
creeze imaginea de om

“împlinit”.
Dacă te uiți atent - toți 

avem o umbră sau poate 
umbra ne are pe noi?

Privesc la cer, privesc la 
soare, inspir un aer cald de 
primăvară. întrebată de o 
prietenă ce îmi doresc acum, 
la început de martie, eu i-am 
răspuns: doresc, pentru toți, 
ca lumina soarelui să umple 
nu numai cerul, ci și sufletul 
și întreaga lor viață.

Carmen MICU_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

Negrești ș.a. decât cu banii jos, 
cum se zice.

- Ce fac, în situația când 
mobila este foarte scumpă, 
tinerele familii?

- Nu știu. Fiică-mea, ce s- 
a căsătorit recent, cu banii 
obținuți la nuntă și-a 
cumpărat apartament și nu i-

MUC CICȚIIONAR+t\
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□ Eroare materială. 
Constă în greșeli existente în 
acte procedurale întocmite de 
organul de urmărire penală 
sau instanța de judecată. 
Potrivit legii, erorile materiale 
evidente sunt îndreptate de 
organul judiciar care a întocmit 
actul, la cererea celui interesat 
sau din oficiu, consemnând 
această operațiune într-un 
proces verbal sau într-o 
încheiere, făcându-se men
țiunea și la sfârșitul actului 
corectat.

□ Iresponsabilitatea, 
înlătură caracterul penal al 
faptei. Constă în incapacitatea 
unei persoane de a înțelege 
libertatea acțiunilor și de a 
aprecia consecințele faptei 
sale.

Starea de incapacitate 
psihofizică a unei persoane 
care nu-și dă seama de 
caracterul și valoarea faptelor 
pe care le săvârșește și a 
urmărilor acestora este 
determinată din cauza alienației 

a mai rămas și de mobilă. Le- 
am dat eu o canapea, o 
masă, scaune. Mobilă și-or 
cumpăra mai încolo, când or 
avea bani. în orice caz, celor 
ce pășesc în această 
perioadă în căsătorie le este 
foarte-foarte greu.

- N-au oamenii bani. Dar 
oare speranțe mai au?

- Nu cred. Ce speranțe să 
mai aibă când viața este tot mai 
scumpă? Lumea a votat în 1996 
schimbarea în speranța de mai 

mintale (cauze patologice) 
sau din alte cauze și conduce 
la înlăturarea răspunderii 
penale.

Potrivit legii penale, nu 
constituie infracțiune fapta 
prevăzută de legea penală, 
dacă făptuitorul, în momentul 
săvârșirii infracțiunii, fie din 
cauza alienării, fie din alte 
cauze, nu poate să-și dea 
seama de acțiunile sau 
inacțiunile sale, ori nu poate 
fi stăpân pe ele.

Prin alienație mintală se 
înțelege alterarea facultăților 
mintale (facultatea de 
percepere, de a reține, de a 
raționa, de a hotărî, de a voi), 
îndeosebi a factorului 
intelectiv și a factorului volitiv.

Constatarea existenței 
stării de iresponsabilitate este 
făcută numai de medicii de 
specialitate prin efectuarea, în 
cursul procesului penal, a 
unei expertize medico-legale, 
psihiatrice.

bine. Și văd că o duc tot mai 
rău de la o zi la alta. Crește 
șomajul, cresc prețurile, iar 
cei de la conducerea țării - în 
loc să vadă acest lucru - se 
ceartă pentru putere, 
călătoresc în străinătate, fac 
simpozioane ș.a. Țara se 
prăbușește tot mai mult. Așa 
că - îngrijorați fiind de ziua de 
azi și de cea de mâine - în 
sufletele oamenilor speranța 
nu are loc.

Traian BONDOR

Rețeaua prin care comunici 
cu viitorul!

Conectează-te la serviciul CONNEX GSM în perioada 23.02-11.03.1998 
la unul din dealerii ADISAN Telecom 2000 din orașul tău 

și poți câștiga un pachet coHNEXgo/ 
la tombola din data de 13.03.1998.

în plus, toți cei care se conectează în perioada 01.03-08.03.1998 
vor primi cadouri surpriză!

COMSER
Str. 1 Decembrie nr. 14,
Tel./Fax: 054/233.606

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl.9. parter
Tel.: 054/218.901; Fax: 054/233.300

/4DIS4N
TELECOM 2000

DEALER AUTORIZAT

CONHEX
TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSITT



Cuvântul liber 4 MARTIE 1998

zWIPOTIEIKlIM
S.A.» SIIMIEIKIIA

-l. aii

• Asociația Familiala lovan 
Lial" Călan funcționează în baza 
autorizației 14592/98 cu acti
vitate de creștere și comer
cializare animale vii.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, cu 
anexe, peste linia ferată. 
211400. Vând garsonieră, etaj 
9, central. 217441 (40831)

• Vând apartament 2 camere, 
lângă piață. Tel. 230056 (2421)

• Vând garsonieră, Dacia, Al. 
Plopilor, bl.7, ap. 36, preț avan
tajos. Informații între orele 15- 
20 (40853)

• Vând apartament 3 camere, 
două băi, multiple îmbunătățiri, 
dubă Citroen C 25 Diesel, 
înmatriculată, accept variante, 
Simeria. Tel. 092/708749 (3685)

• Vând casă, Bretea Mure- 
șană, nr. 293 (3685)

• Vând casă, corn. Soimuș, 
zonă centrală, suprafață 2200 
mp, nr. 253. Tel. 626785 (3691)

• Vând casă, grădină, pă
dure, Gurasada, nr. 177 (3696)

• Vând garsonieră, confort 1, 
Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 
56, sc.2 parter, ap.22 (40855)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria, ideal privatizare. Infor
mații tel. 054/261878 (3648)

• Vând casă mare, anexe 
gospodărești, comuna Orăș- 
tioara de Sus, tel. 181, familia 
Popescu. (1254)

• Vând casă, grădină, Orăștie, 
str. Dealu Mic, nr. 83. Informații 
tel. 242150 (1255)

• Vând apartament două 
camere, Deva, Dacia, bl. 20, 
sc.3, ap. 43. Informații la domi
ciliu (2438)

• Vând rulotă pentru comerț, 
masă biliard. Tel. 213991 sau 
218487 (3679)

• Vând VW Golf 1, neîn
matriculat, 1981, 900 DM. 
224780 (3684)

• Vând tractor U 650, înma
triculat, plug și remorcă. Dobra 
tel. 283197 (40856)

• Vând Dacia Break 1986, 
Fiat 125, cu talon. Informații 
Beriu, nr. 63 A, tel. 646194, după 
ora 17 (1259)

• Vând urgent autoturism M 
461 (IMS), cu semiremorcă. 
Informații Geoagiu Sat, Calea 
Romanilor, 245, tel. 189, familia 
Bardan, după 17,30. (1260)

• Vând Golf 2, GTI, înma
triculat, 4800 mărci, Fiat 126, 
înmatriculat, consum 4 litri la 
sută, 2200 mărci. Tel. 054/ 
712786, 054/728008 (0588).

• Vând apartament 3 camere 
și Dacia 1300, în Hațeg, tel. 
777174, 770114 (3558)

• Vând 60 de oi. Spini, 23. 
(3705)

• Vând mobilă folosită. Tel. 
223097 (3704)

• Vând bendix, bucșe, perii, 
relee, reductoare pentru mașini 
străine. Căutăm distribuitor. Tel. 
092/257429 Arad (3690)

• Vând cazan țuică, 2001 ca
pacitate, cu toate agregatele. 
Informații Săliște, nr.14, Băița. 
Tel. 130 (40854)

• Produse cosmetice, plata 
în rate. Caut distribuitori. Tel. 
218392 (2426)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 092/342628, 092/ 
342629. (OP).

• Vând mașină de înghețată, 
două capete, dozator Fresco, 
trei capete, tel. 247371, între 
orele 16-19. (1256)

• Cumpăr talon Lancea Del
ta, informații la Rădulescu 
Ovidiu, tel. 770376 (3552)

PIERDERI

• Pierdut legitimație șomaj nr. 
18609 pe numele Costea 
Antonela Geanina. Se declară 
nulă.

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 ca
mere, parter, cu apartament 3 
camere parter, plus diferență. 
Tel. 230719, între 8-16 (3649)"*

INCHIRIERI

• Societate comercială 
vinde membrană hidroizo- 
latoare cu ardezie 4,5 kg/mp, 
import Italia, 32.000 lei/mp. 
057/221312, 092275563 (cec)

• Vând "Creodină" pentru 
sudură. Informații la Sala Spor
turilor Deva, la parcul auto. 
(3670)

• Vând SRL înființată 1994, 
cu activitate, preț 500 DM. Tel. 
231859 (40850)

• Vând armă vânătoare cara
bină ZB, calibrul 8 x 57. Tel. 094/ 
515509 (3701)

• SC Romavicom SRL De
va, ferma Mintia, vinde înce
pând cu data de 12.03.1998 
pui zburați de la ferma proprie 
situată în Mintia, platforma 
Mureș. Relații la tel. 233484, 
între 7-15, 226177 între 16-21 
(3699)

• SC GNN Trade SRL "Opti- 
nova" angajăm personal: 1 
asistentă (curs post liceal sau 
liceu profil), 4 vânzătoare. 
Informații la tel. 092/301755 
(3700) ’

• SC Somar Promet SRL 
Deva angajează sudori, lăcă
tuși, strungar. Relații la tel. 
233266 (3703) 

• Cu adâncă durere fiica 
loana-Tatiana anunță înce
tarea din viață a tatălui ei

VASILE MUNTEAN
• Societate comercială anga

jează vânzători pentru spațiul 
comercial din piața agroa- 
limentară Deva și spațiu comer
cial în localitatea Simeria. Infor
mații între orele 12-15 la tel. 
262033 și 261054 (3692)

în vârstă de 70 ani. înmor
mântarea va avea loc azi, 4 
martie 1998, ora 14, la Ci- 
mitirul Bejan din Deva. (2417)

• SC Agro Company SRL 
Deva - Sîntuhalm, nr. 123, 
angajează operator calculator 
pentru facturări. Tel. 624374 
(2427)

• Salariații SC Panicor SA 
Hunedoara, Filiala Hațeg, sunt 
alături de colegul Paveloni 
Marinca la trecerea fulge
rătoare și prematură în eter
nitate, în urma unui tragic ac
cident, a fiului

• Efectuăm contabilitate 
computerizată, Orăștie, tel. 
241520, după ora 16. (1257)

OVIDIU SORIN PAVELONI

DIVERSE

și a soției

SANDA TIBERIA PAVELONI
Dumnezeu să-i odihnească 

în pace ! (592)
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S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL

BUCUREȘTI

Importator unic în partea de Vest a țârii, | 
asigură întreaga gamă de anvelope MATADOR I 
pentru autoturisme și autocamioane. |

-Utilizarea anvelopelor MATADOR prezintă | 
serie de avantaje: I
S cel mai redus cost pe kilometru rulat; | 
E siguranță în exploatare; i
® aderență sporită în orice condiții meteo- | 

rologice; I
S preluarea șocurilor la drum și asigurarea | 

unei bune protecții a sistemului de direcție și 
suspensie;

S zgomot redus în habitat.
Pentru a vă convinge, echipați mașinile 

numai cu anvelope MATADOR.
Se asigură termen de garanție 2 ani și o 

perioadă de exploatare de .5 ani.
Informații la telefoane: 0.54/260424; 260966.

O

I 
I
I
I
I 

, I
I
I

✓

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații la 
tel. 234048 între orele 9-16. (OP 
26)

• Asociația familială "Floca 
Nicolae" Călan funcționează cu 
autorizația 14596/1998 cu acti
vitate de comerț produse ali
mentare, nealimentare, prestări 
servicii etc. (2435)

• Cooperativa "Drum Nou" 
Hunedoara anunță intenția de 
majorare a tarifelor, începând cu 
data de 15 martie 1998. (0590)
■■■■■■■■■■■■■■■■

• S-au stins din viață mama 
și tata unui copil de 1 an și 
jumătate

OVIDIU SORIN PAVELONI
Și

TIBERIA SANDA PAVELONI
de 26 și 21 ani, care lasă în 
urmă îndurerați părinții, fa
miliile Paveloni și Orășan, frații 
și surorile. Un adio pentru 
toate rudele și prietenii lor. 
înmormântarea la Hațeg, azi, 
4 martie 1998, ora 13. (3553)

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-0 GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

NASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI MICI PRETURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie. 
Jel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90^
f-

• închiriez spațiu comercial ■ 
dotat cu absolut tot necesarul, 
lângă piața Obor. Tel. 716641 
(0585)

• Caut pentru închiriat aparta
ment mobilat. Tel. 092/707513 
(3702)

■

4 MARTIE
■

Giujpul Școlar Agricol
9

Geoagiu

• Caut urgent spațiu co
mercial în municipiul Hune
doara, aproximativ 80-100 mp, 
zonă centrală. Tel. 054 
217422, după ora 19 (3694)

Idolar SUA 8119 lei
1 marcă germană 4468 lei
100 yeni japonezi 6432 lei
1 liră sterlină 13359 lei
1 franc elvețian 5527 lei
1 franc francez 1333 lei
100 lire italiene 454 lei

Organizează )

a Cursurile incluse în această listă au la bază cotații a/e" 
B societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața a
■ valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in ■
■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

urează tuturor femeilor LA MULTI ANI!
și le oferă trei mari surprize:

O PLATA ÎN 24 RATE
Q AVANS ZERO
o MARI REDUCERI DE

PREȚURI LA TOATE PRODUSELE
• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE» MAȘINI DE SPĂLAT• ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE• STORCĂTOARE 
DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...» ȘI MULTE ALTELE!!!

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

V

începând cu data de 2 martie 1998 
cursuri pentru conducerea tractorului în vederea 

obținerii permisului de tractorist rutierist - categoria F. 
Informații la telefon 648236

IVîQDFOC® CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT^HOLDING DINȚARĂ

Vă oferă

> ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon 
de calitate excepțională, garantată

* ambalată in saci de 25 kg cu conținut 
mixt
* prețuri de introducere pe piață

NUMAI 14000 lei/kg
> ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din co
lectare originală la prețul extraordinar de

1O5OO lei/kg
în funcție de cantitatea cumpărată 
se acordă reduceri de până la 10%.

Informații: 064 - 193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-18
Sâmbătă 8-14
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Tarifele SNCFR ar trebui să fie majorate de cinci ori
Tarifele practicate de 

SNCFR la transportul de că
lători ar trebui să fie majorate 
de cinci ori pentru a acoperi 
costurile acestei activități, a 
declarat în cadrul unei con
ferințe de presă, Anton lo- 
nescu, ministrul Transpor
turilor.

lonescu a precizat că, în 
prezent, prețul biletelor la 
călătoria pe calea ferată nu 
acoperă decât 20% din prețul 
real.

Valoarea pierderilor înre
gistrate, în ultimii ani, de că
tre SNCFR se ridică la 2.500

miliarde lei, din care 650 mili
arde lei, numai în 1997. Mi
nistrul Transporturilor apre
ciază că acumularea acestor 
pierderi este urmare a lipsei de 
intervenție a statului în susți
nerea costurilor transportului. 
"Statul Viu subvenționează nici 
biletele la calea ferată și nici 
pe cele la transportul aerian, 
efectuat de compania Tarom; 
de aceea sunt astfel de pier
deri", a spus lonescu. El a 
adăugat că este necesar ca 
transportul de călători să fie 
subvenționat de stat, măsură 
care este practicată și de către

CONCENTRATELE FURAJERE

ANIMIX

GĂINI și PUI

VACI și VIȚEI

PORCI și PURCEI

pentru:

Produse de S.C. VIPROMIN S.R.L. Salonta sub licența 
AGROKOMPLEX CENTRAL SOYA Rt.

Prin
S.C.CICOSIM AGROEX S.R.L

. Pentru informații putem fi contactați la sediul societății 
din SIMERIA VECHE Nr. 85 Tel. 054/261166

; sau la Magazinul din
SIMERIA, str. Victoriei nr.2A

'S.C. General Simprest S.A. 
________ Simeria________

Scoate la licitație, în data de 20 martie 1998, 
spații situate în Simeria:

Str. Avram Iancu, nr. 18;
Piața Unirii, bl.20, parter, suprafața de

36,5 m2, cu destinație cofetărie;
Piața Unirii, bl.20, parter, suprafața de

93,7 m2, cu destinația alimentara.
Relații suplimentare la sediul unității sau la 

telefon 260935.
— ■ 

alte state. Spre exemplu, în 
Ungaria, costul transportului 
pe calea ferată beneficiază de 
subvenție de 13% din partea 
statului, iar în Franța, de 30%.

Restructurarea SNCFR se 
va realiza după modelul ger
man, urmând să fie realizată 
prin împărțirea în trei societăți 
comerciale: de infrastructură, 
transport călători și transport

marfă, lonescu a spus că a- 
cest proces presupune prelu
area de către stat a tuturor 
datoriilor acumulate de către 
SNCFR. De asemenea, se va 
analiza posibilitatea reducerii 
la jumătate a numărului de 
stații de cale ferată, care se 
ridică, în prezent, la circa 
1.000.

(MEDIAFAX)

MANAGERUL
S.C. General Simprest S.A. 

Simeria

Cu sediul în Simeria, sir. I Decembrie, bl.l03, p 
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

în data de 18 martie 1998, ora IO, In sala de 
ședințe a unității.

în cazul în care prima adunare nu se ține 
conform prevederilor legale, a doua adunare se 
va ține a doua zi, la aceeași oră și In același loc.

SC APROTERRA SA 

SIMERIA
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 

plata prin instrumentele de decontare cunoscute 
și prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 
lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și 
conținut de substanță activă.

Livrarea se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

Informații la sediul SC APROTERRA SA SIMERIA, 
telefoane: 054/260424, 260966.

(r
S.C. "MRVA1VA " SRL Hațeg vă asigură:

1. Toată gama de pesticide necesare lucrărilor 
agricole fără adaos comercial (distribuitor OLTCHIM);

2. Cartofi-sămânță - proveniență Brașov, din soiurile: 
OSTARA /1
DESIREE E
SANTEE
Plata se poate face in numerar sau pe cupoane. 
Informații ia telefon 770140.

4200 lei/kg
3800 lel/kg
3800 lel/kg

©GEALAN--------------/%■
Sistem profile PVC

Ferestre pentru o viață

t

I

Noi ne gândim astăzi la calitatea 
vieții dumneavoastră de mâine!

ț Ferestrele GEALAN au grijă de confortul 
dumneavoastră. Vă protejează fonic, se 

întrețin ușor iar consumul de energie este 
redus uimitor datorită izolației termice excepționale.

Pentru detalii privind producerea ferestrelor
GEALAN vă așteptăm în perioada 

12-16 martie la standul 36 în cadrul 
târgului AMBIENT CONSTRUCT - Cluj Napoca.

GEALAN ROMANIA
Tel/Fax: (01) • 679 42 25; 230 34 22
BIROU SIBIU
Tel/Fax: (069) 42 91 31 ©GEALAN

[s.C. DECEBAL S.A
Cu sediul In Deva, Piața Unirii, nr. 8
Organizează licitație publică pentru a 

vinde mijloace de transport și subansamble 
rezultate din dezmembrări, după cum 
urmează:

Felul auto. Tip și 
marcă

Nr. 
buc.

Autofrigorifică R10215 5
Autoizotermă R10215 1
Autofrigorifică R 12215 1
Autofrigorifică R 19256 1
Autocamion R8135 1
Autobenă transport furaje R 8135 1
Autospecială transp. animale R 8135 3
Autospecială transp. animale R 12215 3
Motocar Nc. 3-P 1
Ifron 2
Dubă Izotermă 16 tone 1
Dubă frigorifică 10 tone 1
Cabină medie 3

Serviciul Român de Informații
Selecționează tineri în vederea participării la concursul de admitere, sesiunea septembrie 1998, 
în facultățile Institutului Național de Informații: Facultatea de Psihosociologie (numai băieți) și 

Facultatea de Științe ale Comunicării (băieți și fete).
Concursul de admitere se desfășoară în două etape.
Etapa I (eliminatorie) constă în: testare psihologică, examen medical, probe sportive, probe de creativitate- 

expresivitate - oral, o limbă străină la alegere (engleză, franceză, germană sau rusă) - scris.
Etapa a l!-a cuprinde probe scrise la disciplinele de profil. Pentru Facultatea de Psihosociologie: psihologie 

- scris, algebră scris. Pentru Facultatea de Științe ale Comunicării: limba și literatura română - scris, filozofie - 
scris.

Condiții de participare la concurs: absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, în vârstă de cel mult 
23 de ani, sau absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență, în vârstă de până la 
25 de ani; să aibă media minimă la purtare de 8 în toți anii de liceu; să fi obținut rezultate bune și foarte bune 
la învățătură.

Relații suplimentare la: Secțiile județene de Informații sau Ia Biroul de Relații Publice al SRI (Bd. 
Libertății, nr. 14 D, sector 5, telefon 01/410.60.65), în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 8-14, până la data 

| de 30 martie 1998.
N ...

Mijloacele de transport de mai sus pot fi 
vizionate la sediul societății, abatorul Deva și 
abatorul Hațeg.

Licitația va avea loc în data de 09.03.1998, 
ora 10 și se va repeta în fiecare zi de joi ora 10 
până la epuizarea listei.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefonul 054/211760, 1, 2 interior 36 sau 38.

V
z

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49”
din 01.03.1998

----------------------■/

TRAGEREA
NOROC

din 01.03.1998

2-6-2-2-6-6-0

Mridern Hailbllai ziiiricaiitâ 
dim. 0,50x1040x2000 Preț: 58.2OO lei-F 

TVA/coala (7275 lei/kg).
Plata cu numerar, CEC sau O.P. vizat.

Tel. 054-219232 / 092-281895•_ - -- - -     --- - y

SOCIETATE COMERCIALĂ CU 
CAPITAL PRIVAT

Angajează
în condițiile legii, inginer constructor 

pentru lucrări în șantier. 
Informații: 226149, 094/515468.

17 -34-11 -2 -45-30

v In atenția pescarilor
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara atenționează pescarii ce domi
ciliază pe raza județului Hunedoara că singurele vize 
valabile la pescuit sunt cele făcute de către filialele 
AJVPS din Deva, Hunedoara, Petroșani și Orăștie.

Orice alte "VIZE" sunt nelegale și vor fi tratate în 
consecință.
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animale, care se mențin la un 
nivel constant în ultimii ani, 
cuprind peste 1.400 bovine, 
din care 926 vaci și juninci, 
peste 3.600 ovine, mai mult de 
800 porcine, din care 225 
scroafe de prăsilă. întrucât 
fertilitatea naturală a 
pământului este destul de 
scăzută, cum am remarcat în 
câmp, există preocupare 
deosebită pentru aplicarea

Trei șomeri 
31.000.000 de lei

Trei șomeri din Hațeg sunt 
cercetați în stare de arest 
preventiv de poliția din localitate 
pentru că, în mai multe rânduri, 
în luna februarie, au furat mai 
bine de 5 km de sârmă din cupru 
din rețeaua de telefonie aeriană 
din zona Silvaș.

Valoarea sârmei era de 
31.000.000 de lei. Ei au vândut- 
o însă la "Remat" ca deșeu și au 
băgat în buzunare 1.000.000 de 
lei. Asta da afacere! Cei trei se 
numesc Cosmin Lotoroșanu,

ÎNTÂLNIRI CU CETĂȚENII
Una dintre cele mai noi și 

interesante inițiative aie 
Primăriei municipiului Deva 
este aceea de inițiere a unor 
contacte directe cu cetă
țenii, în scopul de a cu
noaște mai bine problemele 
cu care se confruntă aceștia. 
Inițiativa primăriei are ca 
modei de inspirație rea
litățile franceze, unde există 
un sistem asemănător.

Fiecare întâlnire își 
propune să-i adune pe 
locuitorii unei zone strict 
delimitate, cum ar fi un 
cartier, și nu pe toți cetățenii 
orașului. Pe lângă re
prezentanții primăriei vor 
mai fi de față și cei ai Poliției,

Miercuri 
4 martie

TVR1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Dosarele 
istoriei (do/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Medicina pentru toți 18.30 
Interactiv Tele joc (cs) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 164) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.10 Impact
21.30 Fotbal Liga Cam
pionilor - sferturi de finală: 
Bayern Munchen - Borussia 
Dortmund 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.45 Cultura în lume 
(mag.)

TVR 2
6.30 TVM: Telematinal 

8.00 Degețica (d.a/r) 8.30 
panary Wharf (r) 8.55 Cu

IMPLICAȚI EFECTIV ÎN TREBURILE AGRICULTURII
i

îngrășămintelor organice. De 
asemenea, pe terenurile culti
vate în toamna trecută cu grâu 
- 250 ha - se face fertilizarea 
cu îngrășăminte chimice, în 
acest sens, așteptându-se și 
cupoanele agricole pentru a 
continua acțiunea de procurare 
și aplicare a complexelor sau 
azotatului, după caz. Din 
terenul arabil aproximativ 240 
ha sunt destinate cultivării cu

Onu Crișan și Florin Vinars. Cel 
mai bătrân este Florin - 23 de ani.

Nouă hectare de 
pădure în flăcări

Din neglijența unei 
pensionare, pe nume Floarea 
Fargaș, în zona Cantonului silvic 
“Făerag” de pe raza comunei 
Certeju de Sus a izbucnit un 
incendiu. Au ars în jur de nouă 
hectare de pădure.

Focul a fost stins abia 
noaptea, în jurul orei 22,15, de 
către pompierii militari și civili, de 
personalul Filialei Romsilva și de 
mulți cetățeni din comună.

Gardienilor Publici, ai iRE- 
uiui șiRA GCL-uiui. în acest 
fei, oricine dorește poate 
adresa întrebări primarului 
sau invitațiior. în scurt timp 
se vor da publicității 
programe care vor 
specifica cu exactitate 
locul și data fiecărei 
întâlniri. Prima dintre eie va 
fi cu locuitorii cartierului 
Micro 15 și va avea ioc ia 
Școala Generată nr. 6, în 
data de 5 martie a.c., ia ora 
17.00. informații mai multe 
se pot afla fie de ia sediul 
Primăriei Deva, fie prin 
intermediul presei locale.

Andrei NiSTOR 

ochii’n 4 (r) 10.15 Teleen- 
ciclopedia (r) 11.35 Arată-mi 
orașul tău (r) 12.00 Sunset 
Beach (r) 12.45 Arhive 
românești (r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 14.00 Em. .1 limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Degețica (d.a.) 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
19.10 Club 2020 (mag.) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 5) 22.00 
Secrete îngropate (dramă 
SUA 1994) 23.30 Meridianele 
dansului

ANTENA I
6.30 Dragoste cu nabadăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Legea lui Burke (s/ 
r)11.00 Departe de casă (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 83) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Clubul „Hai România” (r) 
15.20 Rățoiul Huey (d.a.) 
16.00 Onyx - culorile muzicii
17.30 Telerebus (joc 

porumb, iar alte 80 de ha se 
plantează cu cartofi. Pentru a 
cunoaște potențialul real de 
producție al terenurilor, în zonă 
au fost organizatre și loturi de
monstrative cu hibrizi de 
porumb autohton și din marca 
Pioneer, punându-se astfel în 
evidență rolul decisiv al 
seminței asupra nivelului 
recoltei, care a depășit 8-10 
tone boabe la ha.

Cauza: lăsarea nesupra
vegheată a unui foc în câmp 
deschis.

Tâlharul din 
Aninoasa

Se numește Florin Rîscu, 
are 23 de ani, recidivist, 
ocupație stabilă nu are, iar de 
loc este din Aninoasa.

Poliția îl cercetează pentru 
că, într-o noapte, l-a tâlhărit pe 
Horea Bolunduț, un miner din 
localitate.

Pur și simplu, tâlharul, prin 
violență, i-a luat omului o geacă 
din piele în valoare de 200.000 
de lei.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

i.P.J. Hunedoara

interactiv) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Asașinul 
tarului (dramă Rusia/SUA 
’95) 21.30 Știri 21.40 Doctor 
Bramwell (s, ep. 24) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

pro tv
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Capcana 
timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 18.00 Vărul din străinătate 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Run
ning Mates (f. romantic SUA 
1985) 22.05 Știrile PRO TV * 
22.15 Seinfeld (s, ep. 50)

Referitor la aplicarea Legii 
18/1991 și a Legii 169/1997 
mai sunt o serie de probleme 
de rezolvat. Dacă la Legea 169 
erau depuse peste 170 de 
cereri, vizând în special 
proprietatea asupra pădurii, a 
composesoratelor, în aplicarea 
Legii 18 nu sunt finalizate 
lucrările în satul Bucium, iar la 
Ocolișu Mic s-au întârziat mult 
măsurătorile, deoarece acolo

CORUPȚIA Șl JUSTIȚIA
Pentru infracțiuni de 

corupție au fost condamnate 
definitiv în județul nostru în 
anul care a trecut 29 de 
persoane. Dintre acestea, 18

TOȚI CONDUCĂTORII DE INSTANȚĂ 
AU FOST REÎNVESTITI, *

De asemenea, au fost 
promovați în funcții de 
conducere Maria Elisia, 
actualul președinte al 
Judecătoriei Brad, și Daniela 
Lambropulos, vicepreședinte 
al Judecătoriei Hunedoara.

într-o recentă discuție, dl 
loan Ardelean, președintele 
Tribunalului Hunedoara, a 
precizat că toți conducătorii de 
instanță din județul Hunedoara 
au fost reînvestiți la sfârșitul 
anului trecut în funcții de către 

^Consiliul Suprem.

22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Pro și contra 
cu Octavian Paler 0.20 
Nemuritorul (s, ep. 93)

PRIMA TY
6.30 La prima oră (mag.) 

10.00 Meșterul casei (s/r)
10.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 11.00 Celebri și bogați 
(s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r)14.00 Xuxa (show pentru 
copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
55) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 16.55 Flash-știri 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
55) 20.00 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 12) 21.00 Serpent & 
the Rainbow (dramă SUA 
’88) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dra

nu a fost repartizat nici un 
topograf. De menționat că 
inginerii sunt preocupați și de 
aducerea unor semințe de 
calitate, la cartofi acțiunea 
fiind organizată prin 
cooperația de consum, de 
aprovizionarea cu îngră
șăminte, de acordarea 
asistenței tehnice necesare 
producătorilor agricoli.

pentru luare de mită, șapte 
pentru trafic de influență, 
trei pentru dare de mită și 
una pentru primire de 
foloase necuvenite.

goste și putere (s/r) 14.15 
Cinemateca de acasă: La 
Zizanie (f/r) 17.00 Antonella 
(s, ep. 27) 18.00 Marielena 
(s, 2 ep.) 19.30 Casper (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 22) 21.00 Războiul con
jugal (s, ep. 22) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 22) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Dead Men Don’t Wear 
Plaid (f.p.SUA 1981)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.DO- 
22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri (r)

17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
19.30- 19.45 Știri (r)

HGBGSCGP
Miercuri, 4 martie

OPEȘTI (19 II - 20 III)
Doriți să plecați într-o 

călătorie de afaceri, dar 
lucrurile nu Ies chiar cum le- 
ați planificat. Un prieten vă va 
da o mână de ajutor șl 
lucrurile se vor aranja. Dacă 
partenerul de viață Insistă să 
vină cu dvs, nu vă opuneți. 
OBERBEC (21 III - 20 IV)

O zi de câștiguri șl 
colaborări în scopul obținerii 
unor sume de bani. Energia 
dvs vă ajută să rezolvați 
orice, dar nici o asociere nu 
ar avea ce să vă strice.
OTAUR(21 IV-21 V)

Lucrurile se leagă cu mal 
multă ușurință. Ați putea 
obține chiar un ajutor 
important pentru a rezolva o 
problemă ce vă macină de 
multă vreme. O femele aflată 
la drum vă va aduce niște 
informații deosebite. 
OGEMENI (22 V - 22 VI)

Sunteți invitat într-un 
mediu care vă va prii cu 
siguranță. Nu stațl pe gânduri 
și ieșlți la un film sau la o 
piesă de teatru. Chiar și o 
excursie ar fi binevenită, chit 
că v-ați cam săturat de 
drumuri.
ORAC (23 VI-22 VII)

Evenimentele iau o 
întorsătură neașteptată, dar, 
din fericire, reușiți să fiți pe 
fază. Un prieten din 
străinătate vă cere o 
informație și veți face tot 
posibilul pentru a-l ajuta. 
OLEU (23 VII - 22 VIII)

Dacă doriți să încheiați 
astăzi o afacere, este bine să 
știți că nu veți avea succes, 
decât dacă este vorba de o 
afacere sentimentală. Cât. 
despre bani, vor veni și 
aceștia cât de curând. 
OFECIOARĂ (23 VIII - 21 IX)

Sunteți cam impulsiv și 
înclinat spre agresiuni 
verbale. Dacă veți reuși să nu 
vă certați cu tatăl sau cu șeful 
dvs, veți fi apreciat. Din 
păcate, sunteți cam îm
prăștiat șl asta încurcă rău de 
tot lucrurile.
OBALANȚĂ (22 IX - 22 X)

Cunoștințele pe care le 
aveți vă permit să faceți unele 
speculații financiare. Este 
posibil sâ vi se ofere o șansă 
neașteptată la serviciu. Fiți 
însă foarte atent, căci șeful vă 
urmărește toate mișcările. 
OSCORPION (23 X - 21 XI)

Relațiile cu părinții sunt 
prioritare. Ar trebui să stați.de 
vorbă mai serios cu mama, 
dar aveți grijă să nu spuneți 
ceva ce ar deranja-o. Ați 
putea face un pas important 
în realizarea profesională. 
CSĂGI.TĂTOR (22 XI -20 XII)

Oriunde vă duceți faceți o 
bună impresie. Relațiile pe 
care vi le veți face astăzi vă 
vor fi de mare ajutor peste un 
timp. Deocamdată este mai 
bine să rămâneți în stadiul de 
a face planuri.
OCAPRICORN (21 XII - 19 I)

Aveți o zi bună pentru 
dialog șl colaborare. 
Popularitatea dvs este în 
creștere, ceea ce vă oferă și 
oarecare protecție în afacerile 
pe care le inlțiați. Totul este 
să nu vă ia gura pe dinainte. 
O VĂRSĂTOR (20 I - 18 II)

Aveți impresia că o 
cunoștință încearcă să vă 
păcălească, dar se va dovedi 
curând că temerile vă sunt 
nejustificate. Telefonul va 
suna cdntinuu pentru a vi se 
face o propunere ade
menitoare.
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