
Este de apreciat inițiativa 
luată de fostul Consiliu pentru 
reformă (care acum este 
integrat în ministerul cu același 
rol) de a edita sub formă de pli
ant, în scopul informării cât mai 
exacte a populației, Programul 
de asistență având drept ge
neric „Noțiuni despre acțiuni,” 
care face cunoscute o serie de 
aspecte legate de drepturile 
acționarilor și de funcționarea 
pieței de capital. Inițiativa 
respectivă face parte integrantă

SALA DE_
. L. >_______ _______________________________________________

Noțiuni despre acțiuni
dintr-un proiect finanțat prin 
Programul Phare al Uniunii 
Europene. Cum prin Programul 
de privatizare în masă au 
devenit acționari, prin 
subscrierea cupoanelor și a 
cornetelor cu certificate de 
proprietate, mai multe milioane 
de deținători ai acestor titluri de 

proprietate, este foarte important 
ca fiecare să cunoască drepturile 
ce i le conferă această calitate, 
cât și orice alte relații în legătură 
cu calitatea de acționar, lată de 
ce considerăm necesar să 
subliniem câteva din aspectele 
cărora se cuvine să li se acorde 
o atenție aparte.

Posesorii acțiunilor le pot 
păstra sau le pot vinde, în raport* 
de opțiunea fiecăruia. 
Păstrându-le, acționarul are 
drept să ia parte la viața 
societății comerciale sau 
fondului unde a subscris și să 
primească dividende de la 
acestea.

în cazul deciziei de vânzare, 
acționarul trebuie neapărat să 
știe cum să procedeze. Evident, 
acțiunile nu se vând oricum, ci 
se va lua legătura cu brokerii 
Societăților de Valori Mobiliare, 
care sunt cel mai bine informați 
și, deci, sunt și cei mai buni 
sfătuitori în astfel de situații.

Vânzarea acțiunilor pe 
piața autorizată se va face la 
Bursa de Valori sau la Rasdaq, 
unde, în cadrul tranzacțiilor ce 
au loc, se stabilește prețul 
adevărat al acțiunilor, evoluția 
publicându-se zilnic în presă. 
De aici, o concluzie foarte 
importantă și un sfat bun este 
acela de a nu vinde acțiunile 
unor persoane neautorizate. 
(N.T.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Firme tu "termenul de 
valabilitate" expirat
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Un fenomen, care începe să 
dea bătaie de cap lucrătorilor de 
la Registrul Comerțului Român 
Hunedoara, este generat de 
societățile comerciale cu durata 
de funcționare limitată și expirată. 
Răspunzând unei “mode"de mo
ment, mulți dintre întreprinzătorii 
ce și-au deschis societăți în 1990 
au înscris termenul de cinci ani la 
rubrica durată de funcționare din 
actele de constituire. Cei cinci ani 
au trecut, societatea comercială, 
de drept, nu mai există dar firma, 
bine, mersi, își desfășoară 
activitatea în continuare.

Mondoturism SRL, Favior

Internațional SRL Orăștie, 
Mareș Tur SRL, JJP 
internațional SRL sunt doar 
câteva exemple de firme 
“expirate" în 1996 din cele 152 
de societăți comerciale aflate în 
această situație în județul 
Hunedoara. Conducerea 
Registrului Comerțului Român 
Hunedoara solicită întreprin
zătorilor cu firme având durata 
de funcționare expirată să-și 
radieze firmele sau în ipoteza că 
se dorește continuarea activității 
să procedeze la reînființarea 
firmelor conform prevederilor 
legale. (A.S.)

UN TREN CARE INCA MAI POATE FI PRINS FLASH
Municipiul Brad este 

printre puținele dacă 
nu singura localitate urbană 

din județ care nu și-a creat 
încă nici un fel de sursă de 
finanțare a programului de 
construcții de locuințe sociale 
prin vânzarea spațiilor cu altă 
destinație decât locuințe.

N-a vrut Primăria să 
vândă? N-a avut cereri de 
cumpărare? Nici una, nici alta.

“Am fost printre primii care 
am promovat o inițiativă de 
hotărâre în Consiliul local 
pentru vânzarea acestor spații 

ne spune primarul 
municipiului, Aurel Benea. Nu 
am găsit înțelegere la 
consilieri pentru a elabora o 
hotărâre în acest sens pe baza 
Hotărârii de guvern nr. 389/ 
1996”

întâmplător am participat 
la ședința Consiliului local

I 
I 
I

mâine
SE FACE

CUPOANELOR
AGRICOLE
Dna Cărpinișan Linica, in

spector șef ia Inspectoratul 
Județean Hunedoara pentru 
controlul activității poștale, 
ne-a informat că de mâine (joi, 
19 martie a.c.) începe și in 

Județul nostru distribuirea 
cupoanelor agricole. Această 
operațiune se realizează prin 
oficiile poștale și de către 
factorii poștali, după 
metodologia folosită în 
toamna anului trecut.

In acest context, dna 
Cărpinișan ne-a relatat că 
beneficiarii îndreptățiți să 
primească aceste cupoane 
vor prezenta documentele le
gale solicitate, atât în căzui 
titularilor de drept, moște
nitorilor acestora, posesorilor 
de sentințe Judecătorești etc. 
Distribuirea se realizează în 
baza actului de identitate 
(buletin, adeverință) și a 
actelor doveditoare aie 
dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole, 
chiar în copie, după care 
beneficiarul semnează de 
primire.

Precizăm că data limită 
până ia care se face distri
buirea cupoanelor agricole 
este ziua de 31 mai a.c. (N. T.)
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Brad în care s-a dezbătut acea 
inițiativă de hotărâre și despre 
punctele de vedere ale 
consilierilor locali mi-am spus 
atunci părerea. Căutătorii de 
noduri în papură, dintre care 
unii aveau interese în 
menținerea statu-quo-ului 
acestor spații, stabilit pe baza 
Decretului 54/1990, au reușit 
să blocheze această inițiativă 
de hotărâre, l-a ajutat și 
limbajul echivoc al H.G. 389/ 
28.05.'•996 care la art. 1 spune 
că aceste spații “se pot 
transmite cu plată agenților 
economici, persoane fizice sau 
juridice, care le folosesc în 
baza unor contracte de 
închiriere, de locație de 
gestiune și de asociere..." Tot 
această hotărâre de guvern 
definea și destinația banilor 
obținuți din vânzare: 
construcția de locuințe sociale.

ÎNSCRIERILE S-AU încheiat» in UNII mari. sâ vedem ce va urma
La Policlinica din Brad am 

discutat cu dna Monica Oncu 
Bold despre Legea asigurărilor 
sociale de sănătate și modul 
cum se aplică ea și, mai ales, 
despre cum se desfășoară 
înscrierea cetățenilor pe listele 
doctorilor care vor deveni, în 
lumina actului normativ 
amintit, medici de familie. 
Interlocutoarea ne-a spus:

- Am înscris pe lista mea, 
^până în prezent, circa 1200 de

în acel "se pot transmite cu 
plată" au găsit consilierii 
brădeni (sigur, nu toți) motivația 
pentru respingerea inițiativei de 
hotărâre. De atunci lucrurile 
băltesc.

între timp problema 
vânzării spațiilor cu altă 
destinație a mai fost supusă 
jurisdicției a încă două hotărâri 
de guvern, ambele suferind de 
inconsecvență și ambiguitatea 
limbajului.

Mai întâi Hotărârea de 
guvern nr. 906/1996 modifica 
conținutul art.1 din H.G. 389/ 
1996 în sensul că dădea 
acțiunii de vânzare caracter 
imperativ: “Spațiile comerciale 
proprietate a statului ... aflate 
în administrarea consiliilor lo
cale și a regiilor autonome șe 
transmit cu plată persoanelor 
fizice sau juridice care le 
folosesc în prezent...cu 

oameni.
- Din Brad?
- în principal da, dar și din 

Gurabarza, Crișcior ș.a. Am 
fost mulți ani medic la 
Dispensarul I.M. Barza așa că 
foștii și actualii mineri mă 
cunosc foarte bine. Am înscriși 
pe listă și oameni din comunele 
Blăjeni și Bucureșci unde nu 
este medic generalist.

- Unde veți primi, atunci 
când Legea asigurărilor 

condiția menținerii actualei 
destinații”.

Cine a apucat să 
cumpere aceste spații în 
baza celor două acte norma
tive, este bun proprietar pe 
ele. Cel de al doilea act a 
acționat doar în perioada 31 
mai 1996-12 august 1996, 
căci de la această dată a 
intrat în vigoare H.G. nr. 454. 
Ce face aceasta? Readuce 
în actualitate H.G. 389/1996 
abrogând H.G. 906/1996 în 
sensul că dispare caracterul 
imperativ al vânzării. A 
preluat și Guvernul Ciorbea 
ceva de la Guvernul 
Văcăroiu. Asta da voință 
politică de privatizare!

O parte bună în germene 
ar avea și această hotărâre

ion CiOCLEi

(Continuare în pag. 8)

sociale de sănătate se va 
aplica, oamenii la consultații?

MRBIBUb 
Bl MMIMI

- Cred că la cabinetul ce I- 
a deschis dl senator dr. 
Constantin Blejan în centrul 
municipiului Brad, unde și în 
prezent acord consultații.

- Faceți în continuare

4

-. „Diminețile cetății”
în ziua de joi, 19 martie 

1998, între orele 9-10, Radio 
Timișoara realizează o emisiune 
interactivă “Diminețile Cetății” 
împreună cu președintele 
Consiliului Județean Hune
doara, dl Gheorghe Barbu, și 
colaboratorii săi. Toți cei 
interesați pot adresa întrebări în 
direct la telefonul 211624, între 
orele 9-10, pe durata emisiunii, 
pe domenii legate de Ad
ministrația Publică Locală.

Invitație
Organizația municipală din 

Deva a Partidului Pensio
narilor din România îi invită pe 
membrii și simpatizanții PPR 
să ia parte la adunarea 
generală ce va avea loc sâm
bătă, 21 martie a.c., începând 
cu ora 11,1a Casa de cultură a 
municipiului. Apelul este 
semnat de dl loan Avram, 
președintele organizației din 
Deva a PPR. (Tr.B.)

Ț. V-ați ales medicul 
de familie?

La cabinetul medical al 
Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Deva, str. 
împăratul Traian, nr. 33, se fac 
zilnic înscrieri pentru medicul 
de familie, la dna dr. Dalia 
Copos, medic primar gene
ralist.

Pensionarii și alte persoane 
interesate care se înscriu aici 
pot beneficia de consultații și 
tratamente la serviciile de 
cardiologie, oftalmologie, fizio
terapie, iar în curând și de 
aerosoli, având la dispoziție 
aparatură modernă. (A.Z.)

Statistici ale eco
nomicului in Județul Hu
nedoara

Din evidențele Registrului 

înscrieri?
- Da, deși aș vrea să mă 

opresc. De altfel marele val al 
înscrierilor la medicul de 
familie s-a încheiat. Știți, dacă 
numărul celor ce-i voi avea în 
grijă este mare, prea mare, 
suferă calitatea consultațiilor și 
tratamentelor ce le voi acorda.

Dna dr. Maria Dan, colegă 
de cabinet cu prima 
interlocutoare, în cadrul 
Policlinicii din Brad, a venit în 

Comerțului Român Hune-''' 
doara reiese că la finele 
anului trecut numărul 
întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM) înregistrate în 
județ a fost de 5824. Din 
acestea, 5247 de societăți 
au mai puțin de 10 salariați, 
528 au între 10 și 250 de 
salariați, în timp ce doar 49 
de firme au peste 250 de 
angajați. Deși statisticile 
arată că peste 30 la sută din 
IMM-uri dau faliment la 
scurt timp după înființare, 
numărul firmelor care și-au 
depus la registru docu
mentația de lichidare trece 
cu puțin peste o sută. 
Printre acestea amintim 
S.C. Devacomb S.A., Impex 
Borza SNC, Cerna Fruct 
S.A. Hunedoara.(A.S.)

îmbunătățirea 
bazei furajere

în cadrul relațiilor de 
colaborare româno-germane 
ce se realizează și prin 
programul pilot de dezvoltare 
a agriculturii în județul nostru, 
după cum spunea primarul 
comunei Ribița, dl Paulin 
Budău, cu ajutorul fermierului 
Rainer Windirsch în această 
primăvară se va realiza 
îmbunătățirea bazei furajere 
prin însămânțarea unui 
amestec de semințe de 
graminee și leguminoase, pe 
care acesta le trimite din 
Germania.

în același timp fermierul 
mai are în vedere să asigure 
și dotarea punctului de lucru 
din Ribița cu unele utilaje 
specifice producerii furajelor, 
ținând seama că aici se va 
putea forma un potențial 
nucleu zootehnic cu animale 
din rase cu însușiri produc
tive performante. (N.T.) 

FLASH F

ziua aceea să bea o cafea 
cu dna Monica Oncu Bold, 
așa că am discutat și cu 
dumneaei. Și dânsa a muncit 
ani mulți la Dispensarul I.M. 
Barza așa că este foarte 
cunoscută de cei ce 
muncesc sau au muncit în 
exploatările miniere din 
zonă.

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 8)
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Z Berbec
C?..l III - 20 IV)

v.ă doriți mai multă 
stabilitate în plan sentimental, 
dec' ar trebui să vă găsiți mai 
tnult timp pentru persoana 
iubită. La jocurile de noroc 
p'rrdeți.
Z Taur
(21IV ■ 21 V)

Dacă se pune problema 
unei intervenții chirurgicale 
r-n vă speriați. Aveți ocazia 
să înlăturați o problemă de 
sănătate care vă deranja de 
multă vreme.
O Gemeni
( 22 V - 22 VI)

Azi sunteți foarte practic. 
Nu vă pierdeți în amănunte ca 
să nu pierdeți esențialul. O 
discuție cu cineva din familie 
vă ajută să nu omiteți nimic 
din ceea ce v-ar fi necesar.
O Rac
( 23 VI ■ 23 VII)

O zi agitată. Repercusiunile 
sale se simt în domeniul 
afectiv, căci e posibil să aveți 
discuții aprinse cu persoana 
iubită. încercați să vă calmați 
prin activități artistice.
□ Leu 
(24 VII - 23 VIII)

Discuțiile în familie vă fac 
irascibil. Sunt posibile 
probleme cu casa, cu 
aparatura electrocasnică. 
Partenerul de viață vă dă o 
veste bună în legătură cu un 
câștig.
2 Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)

Sunteți foarte cooperant 
deși ferm. Cum nu se 
întâmplă prea des acest 
lucru, e bine să profitați de 
ocazie pentru a dezbate 
problemele importante din 
căsnicie.
O Balanță 
(23 IX - 23 X)

Ingeniozitatea vă ajută în 
plan financiar. După amiaza 
primiți o invitație care nu vă 
încântă prea mult. Dar dacă-
1 dați curs nu o să vă pară 
rău.
2 Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Cineva din familie 
încearcă să-șl impună 
punctul de vedere și asta vă 
înfurie. Pentru o problemă 
de sănătate trebuie să faceți 
multe drumuri. Nu o neglijați 
chiar dacă timpul vă 
presează.
O Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Vă simțiți obosit, starea 
dv psihică nu este dintre 
cele mai bune. Aveți 
neplăceri cu șefii, cu 
partenerul de viață sau cu 
cineva din familie. Financiar 
ați putea avea o surpriză 
plăcută.
O Capricorn 
(21 XII - 19 I)

Dorința de a specula vă 
poate ajuta financiar. Ați 
putea semna o tranzacție, 
dar mai înainte analizați-o cu 
atenție. Spre seară primiți o 
veste neașteptată.
O Vărsător
(20 I - 18 II)

Sunteți în pragul unei 
crize de personalitate. Dacă 
aveți ghinionul să fie și șeful 
de față, aveți multe de tras, 
încercați să fiți mai modest, 
evitați discuțiile pe ton 
ridicat.
3 Pești
(19 II - 20 III)

Pe ordinea de zi aveți 
multe activități iar energia dv 
e la minim. Atenția și puterea 
de concentrare vor suplini 
această lipsă.

! Azi, în meci | 
! amicalele ! 
! fotbal i 
! ROMÂNIA -! 
I ISRAEL ! I I

După ce ieri, tineretul J 
I antrenat de Victor Pițurcă I 
| s-a confruntat cu o |
■ reprezentantă “B” din ■ 
! Croația e rândul tricolorilor ' 
I să dispute un meci amical, I 
| de pregătire cu repre-1 
I zentativa Israelului.

Din lotul A fac parte: 1 
I Stelea, Stângaciu, Fili-1 
|pescu, Gică Popescu, |
■ Doboș, Dulca, Ad. Matei, ■
■ Selymeș, D. Șerban, ■ 
I Marinescu, Gâlcă, Gabi I 
| Popescu, D. Munteanu, |
■ Stângă, Alin Stoica, Lupu, ■ 
! Ad. Ilie, Craioveanu, ! 
I Vlădoiu, R. Niculescu, I 
| Lăcătuș. La cererile |
■ cluburilor din care fac ■
■ parte, nu au fost convocați " 
I Dan Prodan și Moldovan. I

Și această partidă face |
■ parte din programul de ■
■ pregătire a reprezentativei 1 
I noastre de fotbal pentru I 
| viitorul Campionat Mondial |
■ din Franța ’98. |

Meciul se va disputa la 1 
I ora 18,00 și va fi transmis I 
| pe programul 1 al TVR. |
I_________________________ I

O J'ază de handbal tehnic, apreciat de spectatori.

MIERCURI
18 MARTIE

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Pentru dvs., Doamnă! 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s, 
ep. 101) 18.00 Medicina pentru 
toți: „Boli imunitare” 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 174) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.10 Impact
21.30 Fotbal Returul sferturilor 
de finală al Ligii Campionilor 
(d) 23.30 Jurnalul de noapte 
23.45 Cultura în lume (mag.)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu 
ochii'n 4 (r) 10.15 Ferestre spre 
lume (II) 11.05 Videocaseta 

. muzicală 11.35 Comorile lumii 
x.

HANDBAL FEMININ
Divizia A, seria Vest 

Remin Deva - IXIitramonia
Făgăraș

36- 18 (19-6)
Frigul de afară i-a oprit pe 

mulți iubitori ai handbalului 
feminin să ia sâmbătă după 
amiază drumul spre Sala 
Sporturilor din Deva unde s- 
a disputat primul meci din 
returul Campionatului 
Diviziei A la handbal feminin, 
seria Vest, dintre Remin 
Deva - Nitramonia Făgăraș. 
Gazdele au dominat copios, 
pe întreaga durată a 
întâlnirii, fapt confirmat și de 
rezultatul înregistrat la 
pauză și în final.

Devencele au început 
jocul în mare viteză, 
acțiunile lor au fost rapide, 
încheiate cu șuturi la poarta 
adversă. Așa se face că în 
minutul 4 scorul era deja 4- 
0 în favoarea gazdelor, 
crescând mereu, în min. 15 
(9-2). Abia de acum, 
oaspetele atacă cu mai mult 
curaj poarta lui Remin și în 
min. 20, scorul devenise 10- 
5. Devencele revin pe atac și 
se distanțează din nou, la 
pauză scorul fiind de 19-6 în 
favoarea lor.

După pauză jocul a 
păstrat în bună măsură

(r) 13.15 Doar o vorbă... (r)
13.30 Mapamond (r) 14.00 Em. 
în Ib. maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 160) 16.50 
Cristal (s, ep. 240) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 
19.00 Un maestru desăvârșit - 
Valentin Gheorghiu (do) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 15) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 
Povestiri bizare (f.gr. Anglia 
’73) 23.30 Meridianele dansului

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s, ep. 41) 7.00 Dimineața 
devreme10.10 Legea lui Burke 
(s/r) 11.00 Polițiștii din Denver 
(f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 88) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Clubul „Hai România”(r) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx 
- culorile muzicii 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 întoarcerea 
acasă (dramă Anglia 1989) 

același aspect din prima 
repriză. Numai că și 
jucătoarele din Făgăraș au 
reușit să surprindă de 
câteva ori apărarea 
descoperită, partida 
încheindu-se cu un rezultat 
de 36-18 în favoarea 
Reminului. Câteva dintre 
golurile înscrise - în viteză, 
cu frumoase artificii tehnice 
de către Codruța, Melinda, 
Lăcrămioara ș.a., fiind 
aplaudate la scenă 
deschisă.

La Remin Deva au 
evoluat Simona Buză, 
Corina Tincu, Laura Crăciun 
(5 goluri), Violina Hențiu, 
Codruța Zavragiu (11), 
Simona Bozan (4), Melinda 
Toth (8), Lăcrămioara 
Alunge (6), Diana Pătru (1), 
Lavinia Sârbu, Gabriela 
Guleș (1), Cosmina Rus.

După cum ne-a precizat 
dl ing. Gh. Crișan, 
președintele A.S. Remin, 
prof. I. Mătăsaru este direc
tor tehnic, iar antrenor prin
cipal prof. Marcel Șerban.

Sabin CERBU

21.30 Știri 21.40 Voi cuceri 
Manhattanul (s, SUA ep. 1)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 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 
câștigil(cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 întoarcerea la 
Laguna Albastră (f.a.SUA 
1991) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 58) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină
23.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 0.20 
Nemuritorul (s, ep. 101)

Și la Arad
VICTORIE A HANDBALISTELOR 

NOASTRE
După numai câte va zile de 

ia prima partidă a re
prezentativei noastre de 
handbal feminin cu 
reprezentanta Slovaciei, 
când româncele au învins și 
în deplasare cu 26-24, 
duminică a avut loc, la Arad, 
returul din preliminariile 
Campionatului European 
1998. Și de această dată, 
handbalistele românce au 
obținut o victorie dară, cu 
scorul de 34-25(18-14), în fața 
Slovaciei, făcând încă un pas 
important spre turneul final al 
CE ce va avea loc în acest an, 

jn luna decembrie, în Olanda.

textul txm sunt * 
4X44444X4 4X -UUttXtU '* 

im 4^4 mu
Sâmbăta trecută s-a 

încheiat turneul de calificare de 
la Mestre - Italia și boxerul 
nostru Dorel Simion a avut 
șansa să se califice mai 
departe, la Campionatele 
Europene din Belarus. Boxerul 
român, după ce a învins clar la 
puncte primii doi boxeri din 
acest turneu, ceilalți doi ce 
urmau să-și pună mănușile au 
renunțat!

Elev al cunoscutului nostru 
boxer Francisc Vaștag, Dorel 
Simion este pe drumul cel bun

HANDBAL MASCULIN
Divizia A, seria Vest

Rezultatul etapei: Siderurgica Hunedoara - Constr. Oradea 
25-24; Videocolor Timișoara - Nitramonia Făgăraș 24-33; "U" 
Cug Cluj Napoca - CSM Reșița 32-21; Phoenix Baia Mare 
Comelf Bistrița 29-22; ASA Tg. Mureș - Av. Sânnicolau Mare 
35-27; Armătura Zalău - Metalul Copșa Mică 33-24.

CLASAMENTUL
1,”U” CUG CLUJ 16 14 1 1 602-491 45
2.ARMÂTURAZ. 16 10 2 4 423-370 38
3.CONSTR.ORADEA 16 9 1 5 470-421 35
4. ASA TG.MUREȘ 16 9 1 6 393-366 35
5.METALUL C.M. 16 8 2 6 488-442 34
6.PHOENIX 16 9 0 7 459-420 34
7.NITRAMONIA 16 8 0 8 451-440 32
8.COMELF 16 7 0 9 373-379 30
9.SIDERURGICA HD. 16 5 2 9 435-482 28
10.AV.SÂNNICOLAU M. 16 5 1 10 397-461 27
11.VIDEOCOLOR 16 2 3 11 480-464 23
12.CSM REȘIȚA 16 3 1 12 384-367 23

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Frecvența radio 74,5 (s/r) 
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. 65) 16.00 Frecventa ra
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 64) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 65) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 13) 
21.00 Wedding Day Blues (co. 
SUA 1988) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cine
mateca de acasă: L’eredita 
Ferramonti (dramă Italia 1976) 
17.00 Antonella (s, ep 40) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 

în prezent, formația 
României are 6 puncte în 
clasamentul grupei, fiind pe 
locul 2, după echipa 
Poloniei. Cea mai bună 
jucătoare de pe teren a fost 
Mariana Târcă, care, la 35 
de ani, este principalul 
“artizan ” ai victoriei 
României, "motorul" în
tregii echipe, marcând 10 
goluri.

Pe jucătoarele noastre 
le așteaptă dubla întâlnire 
cu Polonia, ce trebuie foarte 
bine pregătită pentru a a vea 
sorți de izbândă. (S.C.)

și așteptăm de la el 
confirmarea și la viitoarele 
Campionate Europene de la 
Minsk.

în schimb, fratele lui 
Dorel Simion, Marian Simion 
- categoria semimijlocie - nu 
a avut șansă, arbitrii din 
finala disputată cu italianul 
(de culoare) Leonard Bundu, 
copios fluierați de spectatorii 
italieni, a acordat (p 
nedrept) un punctaj favorabil' 
italianului - 4-3. (S.C.)

Casper (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 34) 21.0C 
Războiul conjugal (s, ep. 34] 
21.45 Nimic personal (s, ep 
34) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Pretty Poison (thrillei 
SUA 1968)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Prograrr 

muzical 06.30-06.45 Prograrr 
comercial PRO TV Deve 
6.45-07.00 Știri locale (r] 
10.00-10.30 Program CO' 
mercial PRO TV Deva 18.00 
18.05 Știri pe scurt 18.05' 
18.25 No comment 
realizator Alin Bena 22.00
22.15 Știri locale

ANTENA VDEW
10.00-10.15 Știri (r) 10.15

10.30 Plai de cânt și dor 10.3C 
11.00 Muzică, publicitat
17.30- 17.45 Interviul săp 
tămânii 17.45-18.00 Știi
21.30- 21.45 Știri (r)
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Duminică, 14 martie a.c., 
s-a disputat ultima rundă a 
Campionatului județean de 
șah contând pentru semifi
nalele Campionatului națio
nal de șah. Titlul de campion 
i-a revenit maestrului inter
național Codruț Florescu, 
component al Clubului de 
șah Deva. Pe locurile 2 și 3 
s-au clasat maestrul FIDE 
luliu Hegedus și maestrul 

| Endre Ambruș, ambii de la 
Clubul de Șah Deva). Au fost 
acordate premii și diplome 

de către Direcția Județeană 
pentru Tineret și Sport în ca
litate de organizator. S-au re
marcat fiind premiați și juniorii 
loan Radu Petre și Ovidiu 
Kovăcs pentru rezultatele deo
sebite. Au participat 16 șahiști.

S-A ÎNCHEIAT campionatul 
JUDEȚEAN DE ȘAH

La finele lunii februarie 
a.c., s-a disputat turneul anual 
de șah de la Băile Felix - Ora
dea. Au obținut rezultate bune 
Ondina Kovăcs care - la cei 10 
ani ai săi - a ocupat locul I la 
senioare, iar maestra Angela 

Grigorieva locul III în clasa
mentul general la seniori!

Sâmbătă, 13 martie a.c., în 
organizarea Inspectoratului 
Școlar Județean, s-a disputat 
campionatul școlar pe echipe 
băieți și fete. S-au clasat în or

dine: Școala nr.11 Hunedoara 
(băieți și fete), Școala nr. 6 Vul
can (băieți și fete) și Școala 
nr.2 Deva (băieți). S-au remar
cat Uță Camelia și Vaisniger 
Cosmin, elevi la Șc. nr.11 Hu
nedoara care și la turneul in

dividual au obținut maximum 
de punctaj.

Cele 2 campionate au fost 
găzduite de Școala Normală 
"Sabin Drăgoi" Deva în con
diții foarte bune.

Deoarece tot mai mulți 
copii doresc să joace șah, 
pentru cursuri de inițiere și 
avansați se pot face înscrieri 
la Clubul de șah Deva, str. 
Libertății, bloc L1, pregătirea 
efectuându-se de antrenori 
calificați, maeștri ai sportului.

Cornelia HOTĂRAN

% > X

O DIVIZIA Bl DIVI2IA C4 t> DIVIZIA i
Rezultatele etapei a 20-a: Tractorul Bv. - Metrom Bv. 1- 

0; Precizia Săcele - FC Onești 1-2; Dacia Brăila - Poiana 
Câmpina 2-0; Gloria Buzău - FC Brașov 1-0; Rocar Buc. - 
Nitramonia Făgăraș 1-0; Petrolul Moinești - Astra Ploiești 
1-0; Poli lași - Midia Năvodari 0-0; Foresta II - Dunărea 
Călărași 4-2; Dunărea Galați - Metalul Plopeni 1-1.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei a 20-a: Minaur Zlatna - Mobila Șimleul 
Silvaniei 9-0; Electrica Timișoara - Hârtia Prundu Bârgăului 1- 
0; Viitorul Oradea - Olimpia Gherla 0-2; Sticla Turda - Vict. 
Cărei 1-1; Armătura Zalău - FC Bihor 1-1; Ind. Sârmei - 
W.P.Pecica 2-1; Phoenix Baia Mare - Min. Ștei 4-1; Crișul Aleșd 
- CFR Timișoara 2-1; Metalurg. Cugir și Telecom Arad au stat.

CLASAMENTUL

JUNIORI
Rezultatele etapei nr.17:
CFR Marmosim - Casino Ilia 10-0;
ASA Aurul Brad - Victoria Călan 8-2;
Min. Bărbăteni - Constr. Hd. 2-2;

Etapa viitoare: Dunărea Călărași - Dun. Galați; Poiana 
- "Poli" lași; Met. Plopeni - Dacia Br.; Nitramonia - Foresta 
II; Metrom - Gl. Buzău; FC Brașov - Rocar; FC Onești -

1. ASTRA PLOIEȘTI 20 15 4 1 43-11 49
2. FC ONEȘTI 20 15 2 3 50-17 47
3. TRACTORUL BV. 20 13 3 4 39-13 42
4. FC BRAȘOV 20 11 4 5 29-21 37
5. PRECIZIA SĂCELE 20 10 3 7 32-21 33
6. PETR. MOINEȘTI 20 10 2 8 37-27 32
7. AS ROCAR BUC. 20 10 2 8 33-28 32
8. MIDIA NĂVODARI 20 10 2 8 29-29 32
9. METROM BV. 20 8 4 8 18-18 28
10. POIANA CÂMPINA 20 7 4 9 34-38 25
11. POLITEHNICA IAȘI 20 7 3 10 28-28 24
12. GLORIA BUZĂU 20 6 6 8 27-38 24
13. FORESTA II FĂLT. 20 6 4 10 23-37 22
14. MET.PLOPENI 20 5 5 10 13-31 20
15. DACIA BRĂILA 20 6 1 13 32-42 19
16. DUNĂREA GALAȚI 20 4 5 11 25-47 17
17. NITRAMONIA FÂG. 20 5 1 14 25-39 16
18. DUNĂREA CÂL. 20 3 3 14 18-50 12 Etapa viitoare: Metalurgistul - Electrica Timiș; Telecom

- Viitorul Or.; Olimpia - Minaur; Mobila - Sticla; Vict. Cărei -

1. FC BIHOR 20 13 4 3 42-13 43
2. IND.S. C.TURZII 20 12 3 5 40-18 39
3. STICLA A. TURDA 20 11 4 5 27-24 37
4. OLIMPIA GHERLA 19 10 5 4 33-16 35
5. ARMĂTURA ZALĂU 20 10 4 6 30-23 34
6. PHOENIX B.M. 20 10 2 8 28-23 32
7. CRIȘUL ALEȘD 19 8 3 8 28-22 27
8. CFR TIMIȘOARA 20 8 3 9 35-30 27
9. W.P.PECICA ARAD 20 8 3 9 29-29 27
10. EL. TIMIȘOARA 20 7 5 8 20-17 26
11. METALURG. CUGIR 19 8 2 9 24-30 26
12. HÂRTIA P. BÂRG. 19 8 1 10 23-24 25
13. TELECOM ARAD 19 7 3 9 17-23 24
14. MINERUL ȘTEI 20 7 2 11 28-42 23
15. VICTORIA CĂREI 20 6 4 10 17-26 22
16. MINAUR ZLATNA 20 6 3 11 30-26 21
17. VIITORUL ORADEA 20 5 5 10 24-35 20
18. MOBILA ȘIMLEUL S. 19 4 2 13 17-71 14

Armătura; FC Bihor - Ind. Sârmei; "U" W.Petrom - Phoenix; 
Minerul Ștei - Crișul Aleșd; CFR Timișoara și Hârtia Prundu

Retezatul Hațeg - FC Paroșeni-Vulcan 3-8; 
FC Dacia Orăștie - Metalul Crișcior 9-0; 
Min. Teliuc - Min. Aninoasa 1-4;
Min. Livezeni - Min. Ghelari 4-0.

CLASAMENTUL
1. AURUL BRAD 17 14 1 2 90-17 43
2. PAROȘ. - VULCAN 17 12 4 1 82-18 40
3. FC DACIA ORĂȘTIE 17 11 3 3 68-24 36
4. CONSTR. HUNEDOARA 17 10 3 4 68-33 33
5. CFR MARMOSIM SIM. 17 10 3 4 48-26 33
6. VICT. CĂLAN 17 8 3 7 36-33 27
7. MIN. BĂRBĂTENI 17 7 4 6 47-37 25
8. MIN. ANINOASA 17 8 1 8 44-39 25
9. MIN. GHELARI 17 7 1 9 21-37 22
10. MIN. LIVEZENI 17 4 5 8 31-46 17
11. MET.CRIȘCIOR 17 4 0 13 25-60 12
12. CASINO ILIA 17 4 0 13 20-94 12
13. MIN. TELIUC 17 3 1 13 31-62 10
14. RETEZATUL HAȚEG 17 2 1 14 21-106 7

Etapa viitoare: Min. Ghelari - Casino Ilia; Victoria Călan
- CFR Marmosim; Constr. Hunedoara - Aurul Brad; 
Paroșeni-Vulcan - Min. Bărbăteni; Metalul Crișcior - 
Retezatul Hațeg; Min. Aninoasa - Dacia Orăștie; Min. 
Livezeni - Min. Teliuc.

Acum poți cumpăra numai cartela 
reîncărcabllă CONNEX GO!
Noul pachet CONNEX GOI PENTRU TELEFONUL TĂUI 
conține o cartelă SIM reîncărcabllă, compatibilă cu cele 
mal noi modele de telefoane mobile,
Cu o valoare Inițială ca permite plnă la 60 de minute 
de convorbiri naționale, cartela CONNEX GOI îți oferă 
un control complet asupra creditului, prin afișarea 
acestuia pe ecranul telefonului TÂUI
Ou telefonul TĂU. beneficiezi de toate avantajele rețelei 
CONNEX GSM, la care te poți conecta pe loc, fără 
documente, taxă de conectare sau abonament lunar, 
în plus, poți vorbi Imediat In străinătate, fără a fi nevoie 
de vreun depozit bancar.

Informații la: 302.11.11

V
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„S-ar putea ca bugetul regiei din acest an să fie

Rep.: Die director, se 
trăiește cu impresia acutizată 
de valul disponibilizărilor de 
anul trecut că asistăm la un 
imens naufragiu, acela al 
mineritului românesc. A 
devenit clar că de pe pozițiile 
unei crunte sărăcii restruc
turarea acestui sector eco
nomic, falimentar,,de top", nu 
înseamnă mai mult decât 
extirparea lui prin închiderea 
exploatărilor miniere cu 
pierderi necontrolate care sunt 
majoritare. Va fi 1998 anul unei 
ample închideri de mine la 
RAC?

N.S.: în fundamentarea 
noastră făcută pentru 
susținerea aprobării bugetului 
de venituri și cheltuieli al regiei 
pe acest an, am prevăzut 
închiderea a patru exploatări 
miniere. Este vorba de EM 
Rușchița, EM Băița, EM Baia 
de Aramă și EM Bocșa. Pentru 
a funcționa în această formulă 
propusă de noi ar trebui să ne 
fie alocați 640 de miliarde de 
lei subvenție de la bugetul de 
stat. E aproape o certitudine că 
nu vom primi această sumă. 
Există o variantă de buget care 
prevede alocarea a 495 de 
miliarde de lei ceea ce ar 
presupune închideri supli
mentare de sectoare cu 
disponibilizarea a 3500 de 
oameni. S-ar putea, însă, ca 
bugetul regiei din acest an să 

V - ■ -

Secția de la Hunedoara a 
S.C. Favior Compania de 
Blănuri Vidra Orăștie se va 
numi curând S.C. Vidra 
Confex S.A. Prin proiectul de 
divizare aprobat de Adunarea 
Generală a Acționarilor de la 
firma mamă, publicat în 
Monitorul Oficial, s-a hotărât 
ca secția de la Hunedoara să 
devină operator economic 
independent. Acesta va 
deține 10,2 procente din 
capitalul social al Favior

IO DATORIE DE 5 MILIARDE
l.DE LEI | ililj

unul de lichidare”
fie unul de lichidare. în ipoteza, 
foarte posibilă, ca subvenția să 
nu depășească 350 de miliarde 
de lei, vor mai rămâne în funcție 
doar exploatările de la suprafață 
și cel mult câteva mine de pe 
platforma Teliuc-Ghelar. Nu
mărul disponibilizaților ar fi în 
acest caz de cca. 10.000 de 
salariați.

Dialog cu dl ing. Nicoiae Stanca, 
director general la RAC Deva

Rep.: Care este viziunea 
Băncii Mondiale în ceea ce 
privește procesul de închidere a 
minelor nerentabile și cum 
apreciați rolul Agenției 
Naționale de Dezvoltare și 
Implementare a Programelor de 
Restructurare a Zonelor Miniere 
în acest proces?

N.S.: Din discuțiile purtate 
până acum, reprezentantul 
Băncii Mondiale apreciază că 
procesul de închidere a minelor, 
cuprinzând proiecte și pro
grame de dezafectare și 
comercializarea utilajelor și 
materialelor disponibile, de 
ecologizare a incintelor, a 
drumurilor, haldelor și iazurilor, 
precum și alte lucrări specifice, 
costă aproximativ 260 milioane 
dolari și s-ar putea întinde pe

ajutorul upui credit bancar, 
restul fiind eșalonat, la 
înțelegere cu creditorul, în 
mai multe tranșe.

Ca perspective de 
activitate după divizare, 
interlocutorul menționează o 
punere a accentului pe 
producerea confecțiilor tex
tile, a produselor vestimen
tare din piele naturală, din 
blană sintetică, precum și a 
unei game lărgite de 
echipament de protecție. Pe 

parcursul a 5 ani. Cele 156 de 
mine și perimetre miniere 
propuse pentru închidere în tot 
mineritul au fost împărțite în 
patru categorii în funcție de 
rezultatele economice, cheltuieli 
la 1000 de lei producție marfă 
1997. Sunt patru categorii 
începând de la cheltuieli mai 
mari de 3500 de lei și terminând 

cu valori de 1000-1500 de lei 
cheltuieli la 1000 de lei producție 
marfă. Dacă acest criteriu s-ar 
aplica în cadrul RAC ar rămâne 
activă o singură exploatare 
minieră, cea de la lara. Referitor 
la banii alocați de Banca 
Mondială pentru închiderea 
minelor, propunerea repre
zentantului ei prevede alocarea 
a 32 de milioane dolari USD în 
1998, 68 de milioane dolari USD 
în 1999, 74 milioane dolari în
2000, 61 de milioane dolari în
2001, programul încheindu-se în 
2002 prin alocarea unei ultime 
tranșe de 25 de milioane dolari. 
Toate aceste programe dedicate 
închiderii de exploatări miniere 
vor fi gestionate de nou înființata 
Agenție de Dezvoltare care va 
arbitra licitațiile ce se vor

■Ș

organiza pentru stabilirea 
firmelor care vor face efectiv 
închiderile perimetrelor 
miniere.

Rep.: Die director, chiar 
nu mai este nici o șansă ca 
bogatele noastre zăcăminte 
șărace să fie exploatate pe 
viitor?

N.S.: Dacă acest lucru se 
va întâmpla, după părerea 
mea, nu statul român va mai 
gestiona acest proces. Am în 
vedere posibilitatea conce
sionării de zăcăminte, existând 
deja inițiative în acest sens din 
partea unor firme din Canada, 
Austria și îndepărtata 
Malaezie. Viitorul mineritului 
din România vă trebui privit, 
cred, din această perspectivă 
a concesionării care, în lipsa 
unor resurse interne necesare 
susținerii mineritului, ar putea 
aduce necesarul de investiții 
pentru retehnologizarea 
exploatărilor promițătoare. Eu 
am convingerea că mine ca 
Roșia Montană, Abrud, lara 
sau Certej pot fi salvate, 
asigurându-se un nivel 
tehnologic care să permită o 
productivitate de extracție 
mărită și un randament de 
extracție în uzina de preparare 
la nivelul vestului, adică de 
cca. 90-92 la sută, cu peste 30 
de procente mai mare decât 
cel pe care îl avem acum.

Cu amabilitatea dșoarei 
Claudia Căliman de la CAT Deva, 
l-am abordat pe dl Pacchoni în 
legătură cu misiunea sa în județul 
nostru, în calitate de expert și 
consultant al U.E. La întrebarea 
adresată vizând scopul prezenței 
sale în județ, interlocutorul a spus:

- împreună cu o echipă de 
specialiști ai Uniunii Europene 
lucrăm de un an și jumătate în 
România pentru a aplica unele 
programe de dezvoltare și 
cooperare. Aici, în județul 
Hunedoara, am venit cu intenția 
de a da un ajutor concret

u

Convorbire cu dl Marcello Incerto 
Pacchoni, consultant al Uniunii 

Europene

organizațiilor și factorilor implicați 
în dezvoltarea economică locală, 
întâlnirile avute cu conducători și 
salariați ai Centrului de Afaceri 
Transilvania-Deva, Asociației 
PAEM, Consiliului județean și 
altor organisme m-am edificat 
asupra problemelor specifice 
existente în această zonă și, în 
raport de starea lucrurilor și de 
resursele alocate, încercăm să 
găsim modalități de a îmbunătăți 
situația.

- Ce să înțelegem prin 
resursele alocate?

- Programele ce se derulează 
au repartizate și o serie de 
fonduri, însă acestea nu sunt 
acordate direct sub formă de 
bani, ci sunt finanțate acțiuni de 
consultanță, se face dotare cu 
echipament de informatică, se 
asigură instruirea personalului 
angajat în afaceri de acest gen.

Discutând despre situația 
zonelor speciale, cum este 
considerată de pildă și Valea 
Jiului, interlocutorul a precizat:

- Din câte știu, există două 
proiecte de acest gen, care au în 
vedere zonele speciale, între 
acestea regăsindu-se și zonele 
miniere din județul Hunedoara. Pe 
măsură ce ele vor deveni 
operaționale, vom putea furniza 
mai multe elemente.

- Ce constatări esențiale ați 
putut face privind activitatea de

- in jeiioiai atu iuGidi uu 
oameni tineri care am văzut că 
sunt foarte motivați, receptivi și 
dornici de implicare pentru 
schimbarea situației actuale. Ei 
sunt conștienti de dificultăți și nu

cu stimularea 
care doresc

vor să se împace cu situația de 
criză. Acesta este un aspect 
pozitiv. Pentru ca lucrurile să 
se miște din loc este nevoie de 
abandonarea mentalităților 
vechi, acțiune ce trebuie să fie 
conjugată 
oamenilor 
schimbarea, punându-le la 
îndemână 
necesare, înțelegând inclusiv 
capital financiar. Ca specialist 
în domeniul bancar, consider 
că în România băncile sunt 
prea îmbătrâoite, depind mult 
de .politica BNR, aceste 

instrumentele

instituții nu finanțează cum 
trebuie economia. Atâta timp 
cât Guvernul nu schimbă 
regulile de funcționare a 
băncilor, chiar dacă acestea nu 
sunt neapărat privatizate, nu 
există șanse de a merge 
înainte, de a opera ca și băncile 
străine, pe principii clare. 
Ocupația de bază a oricărei 
bănci trebuie să fie atragerea 
banilor și folosirea lor în 
circuitul economic sănătos, de 
dezvoltare a economiei. 
Desigur că Uniunea Europeană 
va avea în vedere acest aspect 
și se va implica în corectarea 
lui.

- Cum găsiți colaborarea 
șl receptivitatea factorilor de 
decizie?

- Din cele constatate aici, la 
Deva, pot spune că suntem 
interesați ca autoritățile locale 
să susțină acțiunile CAT și 
PAEM, care pot avea o bună 
finalitate. Am constatat însă în 
alte locuri că autoritățile locale 
așteaptă să vină alții să le 
rezolve problemele lor. Să nu 
vă mai spun că au fost cazuri 
când factorii de decizie au 
trimis secretara la întâlnirea cu 
noi, ceea ce spune totul despre 
modul cum se implică în 
conducerea treburilor comu
nității. Eu acum prefer să 
vorbesc despre cei ce vor să 

iau lunile, ud eu bum ioane 
optimist că în România sunt 
oameni capabili și nu am 
îndoială că vor reuși în 
demersul lor spre ieșirea din 
criză.

Orăștie, având ca acționari 
angajații și foștii angajați, 
pensionari ai fostei secții.

Dl Petru Isfan, condu
cătorul noii firme, mărturisește 
că a avut rețineri față de 
această divizare. Unul din 
motive este că secția Favior- 
ului a fost proiectată și dotată 
pentru a valorifica materialele 
recuperabile și refolosibile 
(MRR) ce rezultau din 
procesul de fabricație al firmei 
de la Orăștie. Pe lângă 
aceasta, spune interlocutorul, 
în depozitul de materie primă 
al secției se găsesc peste 100 
de tone de MRR-uri 
aprovizionate de la Orăștie, 
care, împreună cu stocurile de 
produse finite din magazie și 
din rețeaua comercială, 
reprezintă după divizare o 
datorie de cca 5 miliarde de lei 
care trebuie plătită către firma 
Favior Orăștie. Dl Isfan este de 
părere că o primă tranșă din 
această datorie va fi plătită cu 

Pagină realizată de Nicoiae TfRCOB, Adrian SĂLĂGEAN

primele două luni din acest 
an, rezultatele financiare ale 
fin.iei au fost bune, existând 
totuși un oarecare scep
ticism referitor la posibilitatea 
realizării cifrei de afaceri 
propuse pentru acest an, de 
16 miliarde de lei.

Firma nou formată 
moștenește relațiile de 
afaceri ale fostei Secții 
Favior, încheind contracte de 
lohn pentru piața americană 
și olandeză. Americanii sunt 
interesați de un lot de 40.000 
de haine din blană sintetică, 
în timp ce olandezii vizează 
modele vestimentare textile, 
într-un viitor apropiat, ne 
spune interlocutorul, Vidra 
Confex S.A. Hunedoara își 
va forma o colecție proprie 
de modele de haine din 
tercot și diverse stofe, 
îmblănite sau nu, care să 
aducă o lărgire a desfacerii 
firmei.

Potrivit spuselor dior Radu 
Mironovici, președinte, și Mareei 
Macarovschi, vicepreședinte ai 
Agenției Naționale pentru 
Dezvoltarea și Implementarea 
Programelor de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere, această insti
tuție înființată în temeiul HG nr. 
68/1998 s-a organizat și 
funcționează ca organ de 
specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea gu
vernului, având menirea să aplice 
strategia și politica guvernului de 
reconstrucție a zonelor miniere 
ce sunt cuprinse în restructurare, 
în esență, între atribuțiile 
principale agenția are înscrise ca 
obiective principale: să ela
boreze strategii și politici guver
namentale și programe locale 
pentru reconstrucția zonelor 
miniere supuse restructurării, să 
implementeze programele adop
tate, să atragă și să gestioneze 
fondurile interne și externe 
alocate în acest scop, să 
colaboreze ia înfăptuirea 
măsurilor active de combatere a 

șomajului în zonele supuse 
restructurării.

în aceiași timp agenția, 
asigură evaluarea consecințelor 
asupra industriei miniere și 
geologiei, aie aplicării strategiei 
energetice naționale cu efectele 
sale asupra exploatărilor de 
cărbune, precum și a influenței 
politicilor industriale în do
meniul metalurgiei și ai 
construcției de mașini, asupra 
exploatării de minereuri și de 
nemetalifere. De asemenea, se 
preocupă de crearea de 
alternative pentru personalul 
disponibilizat, de armonizarea 
disponibilizărilor cu oportuni
tățile de dezvoltare a zonelor 
miniere, de înfăptuirea măsu
rilor pentru crearea de 
întreprinderi mici și mijlocii în 
domeniile agriculturii, industriei 
alimentare și sfera serviciilor, de 
participarea ia elaborarea 
programelor tehnice pentru 
obiectivele miniere prevăzute a 
se închide (vizând utilizarea 
spațiilor tehnologice, refoio- 
sirea instalațiilor, utilajelor sau 

valorificarea lor, după caz, 
dezafectarea sau schimbarea 
destinației obiectivelor conexe - 
clădiri, spații de haidare, 
gospodării anexe).

Foarte important de relevat 
este că agenția participă ia 
elaborarea programelor de 
refacere a mediului, de protecție 
socială și de dezvoltare regională 
în zonele miniere, colaborând cu 
ministerele și cu organele de 
specialitate aie administrației 
publice centrale și locale.

Agenția are în subordine 14 
colective zonale - filiale fără 
personalitate juridică. Așa cum 
prevede HG, colectivele zonale 
de ia Petroșani, Deva și aite 4 
zone vor fi conduse de către un 
director executiv. Pe lângă 
fiecare colectiv zonal funcțio
nează un consiliu consultativ, din 
care fac parte reprezentanți ai 
unităților miniere, prefecturii, 
consiliului județean sau local, 
organelor județene aie 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, Ministerului Finanțelor, 
Ministerului Apelor, Pădurilor și

de Investiții 
Agenției de

Mediului, Ministerului 
Agriculturii și Alimentației, aie 
Fondului Proprietății de Stat, 
Societăților 
Financiare,
Dezvoltare Regională și 
reprezentantul sindicatului 
minier.

Agenția folosește surse de 
finanțare de ia bugetul de stat 
și bugetele locale, credite 
externe garantate de stat sau 
aite surse nerambursabile, 
calitatea de ordonator 
principat de credite pentru 
fondurile alocate prin bugetul 
de stat revenind președintelui 
agenției.

în vederea exercitării atri
buțiilor încredințate, agenția 
are în dotare 21 de auto
turisme, din care unul pentru 
fiecare din cele 14 colective 
zonale. Acum important este 
ca agenția să-și pornească 
viguros activitatea, având în 
vedere problemele vitale din 
domeniul mineritului care își 
așteaptă soluționarea.

l.DE
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- Vrem, doamnă profesoară, 
ca și noi să realizăm ceva deo
sebit!

Era în trimestrul I al acestui 
an de învățământ, când elevele 
din atelierul textil al clasei a Xl-a 
plastică (Liceul de Arte 
"Sigismund Toduță" Deva) și-au 
exprimat această dorință, la o 
oră de specialitate. Văzuseră, 
asistaseră entuziasmate la câ
teva momente artistice pe care 
colegele mai mari le-au susținut, 
cu lucrări realizate în atelier. Au 
fost nu doar etalări ale creațiilor 
lor, ci adevărate reprezentări ale 
artelor, într-o scenografie care a 
dat, de fiecare dată, măsura 
eleganței, a bunului gust.

- Mi-a plăcut, am fost foarte 
bucuroasă că ideea momentului 
de acum a pornit de la eleve - 
recunoaște dna prof. Mia Mier- 
toiu. Asta aștept, de fapt, de la 
elevele mele, să aibă inițiativă. 
Și când doresc ceva, pun suflet 
în realizarea lui. Iar împlinirea e 
și personală, dar și a școlii în 
care se formează.

- Așadar, ce s-a întâmplat 
vineri in școală? Pentru că ecoul 
momentului, prezentat în fața 
cadrelor didactice, a trecut de 
zidurile liceului de artă, s-a răs
pândit în oraș, iar admirația,

DOAR UN W5...
Este o liniște adâncă, o 

așteptare interminabilă... O 
clipă ce pare o eternitate. O 
eternitate care totuși se sfâr
șește. Alerg printre amintirile 
mele, fără un scop și, totuși, 
ar fi atâtea țeluri de atins... 
Atâtea idealuri!

Amintirile îmi curg pe 
tâmple și lumina orbitoare a 
clipelor omniprezente mă or
bește. Trecutul mă recheamă 
din umbrele cenușii, prezen
tul mă reține cu o forță nebă
nuită, viitorul îmi deschide 
poarta Speranței.

Am încercat să găsesc un 
sens, am sperat că-mi voi 
găsi drumul spre Fericire, am 
crezut chiar și în strălucirea 
ur..-! st.-L* M: s-a împotrivit 
Soarta, care mi-a închis 
poarta aceea menită să-mi 
aducă un strop de bucurie. 
Mă stăpânește un sentiment 
de neputință și eterna între
bare "de ce?"

Uneori aș vrea să opresc 
timpul și să trăiesc clipa pe 
care o măsor cu durata Eter
nității. Uneori aș vrea să înțe
leg oamenii, ca să mă pot 
înțelege pe mine, alteori, aș 
vrea să fiu o floare, pentru ca

în noiembrie 1984 Bob 
Geldof (solistul grupului 
Boomtown Rats) a reușit să 
strângă într-un studiou peste 
40 de staruri pop pentru a 
înregistra o melodie de cari
tate pentru familiile înfome
tate din Africa. Supergrupul 
Band Aid a realizat singlelul 
Do They Know It's Christmas 
(compoziție Geldof / Midge 
Ure), record de vânzare în 
UK (8 milioane lire sterline).

Această acțiune a atras 
de la sine și alte inițiative în 
Canada, Australia, Norvegia, 
cea mai notabilă fiind în USA 
unde proiectul USA For Afri

elogiile n-au mai contenit.
- Satisfacția a fost, cred, una

nimă. A elevilor și a profesorilor. 
Noi am zis să facem o surpriză 
plăcută cadrelor didactice din liceu 
într-o zi anume de martie.

- Prezentarea lucrărilor realizate 
în atelierul textil a constituit însăși 
ținuta vestimentară a elevelor?

Liceul de Arte "Sigismund Toduță" 

Deva

- Da. Tema aleasă de elevele 
din clasa a Xl-a a fost Clown-ul. 
Ne-am preocupat de transpunerea 
acestei teriie în forme spațiale, 
completate de o paletă coloristică 
specifică, foarte vioaie, optimistă, 
care, pentru eleve, a fost un ade
vărat exercițiu cromatic. Am fost 
de-a dreptul încântată de felul în 
care elevele Marta Gal, Daniela 
lacob, Lavinia Brătescu, Cristina 
Tutoveanu au realizat și întregul, 
și anumite detalii din componența 
costumului: diverse obiecte pentru 
decorat capul, ingenioase ca for
mă și culoare, încălțămintea - care 
prin exagerări de forme și prin 
folosirea diferitelor materiale tex

să nu am nici amintire, nici 
speranțe.

Aș vrea să cuprind clipele 
într-un mănunchi de vise, să 
sper într-o himeră și chiar în 
iluzia unui vis de-o clipă. Aș 
vrea să adun lacrimile într-o 
cutie, pe care să o presar cu 
pulbere de stele. Aș vrea să 
mă înalț, să zbor, să cuprind 
eternitatea, infinitul, și în fața 
fericirii să mă opresc. Apoi să 
cobor spre mine...

încerc să fiu veselă chiar 
și atunci când ar trebui să fiu 
tristă, încerc să zâmbesc a- 
tunci când ar trebui să plâng. 
Sunt tristă când de pe cerul 
aspirațiilor mele mai cade o 
stea, dar mai am puterea să 
zâmbesc.

Zâmbesc în fața vieții, 
pentru că cel îngenuncheat 
nu este și înfrânt, iar lupta 
aceasta cu noi înșine trebuie 
câștigată.

Cu toții avem speranțe, 
aspirații, idealuri. Și merită să 
luptăm pentru un vis, chiar 
dacă uneori visele sunt tot 
ceea ce avem!...

Manuela RUSU, 
elevă ■ Brad

„ MUSICBOX INXS (IV)
ca a fost organizat de Michael 
Jackson și producătorul 
Quincy Jones. Următorul pas a 
fost organizarea unui spec
tacol gigant cu o durată de 16 
ore ce s-a desfășurat în paralel 
pe Wembley Stadium din Lon
dra (72.000 de spectatori) și 
JFK Stadium din Philadelphia 
(90.000 de spectatori) și care 
a fost televizat în direct în lu
mea întreagă, fiind cea mai 
grandioasă transmisie din is
toria televiziunii. Spectacolul a 
avut loc pe 13 iulie 1985 și s- 

tile au Ieșit adevărate creații artis
tice. Tema aleasă de elevele din 
clasa a Xl-a a Impresionat pro
fund. Pornind de la forme spațiale 
s-a ajuns la obiecte spațiale: pă
tratul a devenit cub sau,parale
lipiped, triunghiul - piramidă sau 
detalii de piramidă, cercul - sferă. 
Din îmbinarea unor astfel de for

me, imaginația elevelor a zburat, 
creând obiecte spațiale pentru 
acoperirea capului demne de cel 
mai ingenioși creatori în domeniul 
pălăriilor. Personal, nu ml-am per
mis să le numesc pălării, ci o- 
biecte pentru decorat capul. în 
afară de o diferențiere clară (pă- 
lăria-grădină, pălăria-pagodă, pă- 
lăria-recepție), aceste obiecte au 
impresionat și prin combinațiile de 
materiale care au accentuat nota 
foarte personală a fiecărei crea
toare. Ideea ne-a acaparat șl am 
ajuns să colaborăm pentru a com
pleta ținuta vestimentară potrivit 
unor astfel de obiecte. Totul s-a 
transformat într-o experiență plas

Un gând și o pozwtă ta ,
&&■ CI '

"Mă las călăuzit de necontenite încercări de a mă apropia ' 
tot mai mult prin acțiune, scris și viață de ceea ce plutește 
înaintea tuturor sufletelor noastre ca idealul cel mai înalt, deși ' 
nu l-am văzut niciodată și nici nu-l putem numi".

Goethe

\ 
\ 
\ 
\

între logodnici:
- Logodnicul prietenei mele e mult mai 

tandru decât tine, îi spune "perla mea" și . 
"bijuteria mea"...

- Dar nu uita că e bijutier, pe când eu sunt '

vânzător de mezeluri... .

Burse în străinătate pentru elevii clasei a X-a

\
\

\

Pentru patru dintre elevii 
claselor a X-a, Consiliul Cole
giilor Lumii Unite ("United World 
Colleges" - UWC) oferă șansa 
unor burse în străinătate, pe 
perioada claselor a Xl-a și a XII- 
a, finalizate cu bacalaureat inter
național. Conform precizărilor 
cotidianului "Adevărul", Institutul 
Italian de Cultură (abilitat de 
UWC să se ocupe de selecțio
narea celor patru elevi) anunță 
organizarea unui concurs acce
sibil tuturor elevilor români, UWC 
încurajând tinerii defavorizați să 
participe la selecție.

Candidații interesați trebuie 
să depună până la 1 mai a.c., la 
sediul institutului, un dosar care 
va cuprinde recomandarea ofi

a numit Live Aid (numele a fost 
ales în onoarea lui Band Aid, 
inițiatorul acestor acțiuni ca
ritabile), în urma lui s-au strâns 
50 de milioane de lire sterline. 
Ca o curiozitate s-a estimat că 
aproximativ 85% din televi
zoarele de pe planetă erau 
deschise la momentul spec
tacolului, în timp ce în SUA 
numărul apelurilor telefonice 
pentru donații a atins cifra re
cord de 700.000. Alături de 
cele mai reprezentative figuri 
ale muzicii de pretutindeni 

tică complexă. Eleva Măriuca 
Macavei a considerat să realize
ze pentru ținuta vestimentară o 
rochie al cărei imprlmeu s-a exe
cutat tot în atelierul textil, Iar ca 
accesoriu - un șal deosebit cro
matic. Alte eleve - Edith Râpaș, 
Nlcoleta Lacatoș, Alina 
Sztharszky, Meda Decebal - au 
făcut improvizații care au dat o 
notă distinsă și chiar elegantă 
ținutei lor. Munca noastră "de 
culise" care se desfășoară destul 
de anevoios, a apărut în aceste 
momente în toată strălucirea el 
de concepție șl de realizare. 
Aplauzele au continuat de la 
apariția primei "steluțe" până la 
ultima. însăși chipurile încântate 
ale cadrelor didactice au de
monstrat că mesajul nostru a 
fost înțeles. Sunt mulțumită că 
liceenele mele au avut șansa de 
a fi privite și cu alți ochi decât 
"eleva x din banca x".

Surpriza din sala profesorală 
a fost Artă. Felicitările, sugestiile, 
de a continua asemenea mo
mente artistice și în spații rezer
vate publicului larg, au fost eloc
vente mărturii ale talentelor din 
școală, mereu în căutarea izvoa
relor de înnoire a artei.

Lucia L/CIU

cială din partea liceului român în 
care învață elevul. De aseme
nea, sunt necesare aprecieri 
care să evidențieze inventivita
tea, puterea de concentrare, 
deschiderea spre mediile multi- 
culturale, cunoștințele de limba 
engleză ale candidatului și, nu în 
ultimul rând, obligativitatea me
diei generale de minim 9,00.

Cele patru burse, mai preci
zează sursa citată, sunt reparti
zate astfel: câte un loc: Italia - 
UWC of the Adriatic; Anglia - 
UWC of the Atlantic; SUA - UWC 
of the Pacific; Norvegia - Red 
Cross Nordic UWC.

Relații suplimentare pot fi 
obținute la numerele de telefon 
01-615.50.50 sau 01-615.86.37.______________________________________________ Zi

(Led Zepelin, Status Quo, The 
Who, Black Sabbath, Paul 
McCartney, Phil Collins, David 
Bowie, Queen, Tina Turner, 
Lionel Ritchie, Teddy Pender
grass, Mick Jagger, Elton 
John, Sting, Elvis Costelo) au 
cântat și trupe aparținând nou
lui val Duran Duran, Adam Ant, 
Spandau Ballet, Simple Minds 
și INXS. Pentru grupul INXS 
acest eveniment a avut o im
portanță aparte deoarece cân
tau pentru prima dată în fața 
publicului britanic în chiar tem

Ai terminat acum doi ani 
un liceu teoretic, nu ai găsit 
nimic de lucru în acest timp, 
ai fost șomeră, acum stai 
acasă pe banii părinților șl vă 
certați tot mai des.

jflALOG^1

Dora, te-ai gândit cumva 
că părinții tăi ar dori să te 
vadă într-un serviciu? Știu că 
e tare greu să găsești ceva 
bun. Dar pentru început ar 
trebui să accepți acea muncă 
mai slab plătită, poate mal 
târziu afli despre alte posi
bilități. A sta la țară, acasă, 
pe banii părinților nu e prea 
plăcut când ai 21 de ani și îți 
dorești lucruri pe care nu ți le 
poți permite fără a cere bani 
de la părinți, tocmai pentru 
că nu ai banii tăi.

Consiliul Tineretului din [ 
România

| Organizațiile de tineret
■ din țară s-au reunit recent (în 
. perioada 6-8 martie) la Si- 
I naia, unde s-a constituit Con- 
| siliul Tineretului din România. 
| S-au afiliat acestei formațiuni 
I 39 de consilii județene ale
■ organizațiilor de tineret și, 

plul lor, stadionul Wembley.
întorși în studiourile Rhino

ceros/ Sydney ei au finalizat 
înregistrările noului album inti
tulat "Listen Like Thives" care 
a apărut pe piață la 
19.10.1985. Albumul produs 
de Chris Thomas a atins locul' 
11 în revista americană Bill
board, fiind primul disc al lor ce 
a figurat în topul britanic de 
albume. în Australia albumul a 
fost No.1 atingând rapid sta
tutul de disc de platină. Și în 
Germania albumul Listen Like

încearcă să faci ceva 
concret: croșetează, fă mici 
servicii contra cost celor care 
au nevoie de o curățenie în 
casă, îngrijirea unul copil 
până se întorc părinții de la 
serviciu, poți îngriji un bătrân 
sau poți fi agent publicitar, fă 
prăjituri pentru sărbători, sunt 
femei ce nu au timp pentru 
toate acestea, dar ar plăti 
munca ta.

Ai 21 de ani, nu uita că 
șansele tale sunt mult mai 
mari decât ale cuiva care are 
51 de ani. Nu te complace la 
gândul că nu găsești slujba 
Ideală, pentru început fă 
ceea ce țl se oferă, apoi vei 
găsi ceva mai bun.

Vei vedea că șl părinții tăi 
vor fi mai mulțumiți.

Știi Dora, dacă vrei - poți!

Ina DELEANU

respectiv, 56 de organizații și 
asociații de tineret. Preșe- ■ 
dintele noii formațiuni, care-și ! 
propune să reprezinte în pri- I 
mul rând tineretul asociat, a | 
fost ales Mugurel Stan, con- | 
silier în Compartimentul de . 
tineret și al Președinției.

Thieves a avut o critică favo
rabilă, fiind ales albumul săp
tămânii 14.11 - 21.11.1985 în 
revista Bravo (trei stele din 
cinci posibile). Listen Like 
Thieves are o durată de 38' și 
7" și cuprinde piesele: What 
You Need/ Listen Like 
Thieves/ Kiss The Dirt 
(Falling Down The Mountain)/ 
Shine Like It Does/ Good + 
Bad Times/ Biting Bullets/ 
This Time/ Three Sisters/ 
Same Direction/ One X One 
și Red Red Sun.

- va urma -
Hori a SEBEȘAN
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ANIVERSARI

• Pentru Sîrb Ioana Daniela 
la împlinirea vârstei de 7 anișori, 
multă sănătate, fericire și La 
multi ani I Laurean (2444)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Cumpăr teren, preferabil 
22 Decembrie (Ceangăi). Tel. 
092/281379 sau 228811, după 
ora 20 (2689)

• Vând loc de casă 1500 mp 
în Simeria, str. Gh. Coșbuc, 
acces la gaz, apă curentă. 
Informații la tel. 054/215648, 
după ora 16 (2860)

• Vând garsonieră, lângă 
piață. Informații la tel. 212624 
(2864)

• Vând casă, Nojag, nr. 91. 
Tel. 238, Certeju de Sus (2863)

• Vând casă trei camere și 
grădină. Localitatea Mihăiești, 
com. Dobra. Tel. 281155, preț 
negociabil (2869)

• Vând două case pe curte, 
din cărămidă, 3 camere, hol, 
debara, bucătărie, curte be
tonată, anexe gospodărești, vie, 
pomi, fântână, un ha pământ 
arabil. Preț 65.000.000 nego
ciabil. Informații sat Teiu,nr.9O, 
corn. Lăpugiu, tel. 624293, 
627075 (2812)

• Vând vilă nouă, Orăștie, 
zonă de vis, negociabil. Tel. 
241364 (2890)

• Vând Ford Taunus 2000, 
unul înmatriculat și lovit, altul în 
stare perfectă. Tel. 668298 
(2865)

• Vând urgent Mazda 323, an 
fabricație 1983, stare excep
țională, neînmatriculată, preț 
convenabil. Informații sat Bâr- 
cea Mică, nr. 66 (2811)

• Vând Dacia 1100, în stare 
de funcționare. Brănișca, 147. 
Tel. 666546, după ora 16. (2871)

• Vând tractor U 650, grapă 
cu disc, remorcă auto 5 tone, 
semănătoare SPC 6 , cu fertili
zatoare. Tîmpa, 110 (2872)

• Vând Volkswagen Passat, 
4 uși, înmatriculat, plus VW 
Passat piese schimb. Soimuș 
tel. 668133 (2874)

• Vând Dacia papuc 1988, 
preț 18.500.000 negociabil, 
acoperită. Tel. 731903 (2875)

• Vând ARO 244, motor 
Brașov, an fabricație 1990, 
înmatriculat, preț ferm 30 mili
oane lei. Tel. 231705, între orele 
8-16 (2815)

• Vând camion Roman caro- 
sat, 8 to, negociabil. Tel. 242532 
(2890)

nabil. Tel. 651579, 094/561588. 
(2760)

• Vând tractor U 650, înscris, 
cu plug. Informații tel. 247935, 
între 17-20, Orăștie. (2705)

•Vând urgent Audi80,1980, 
1600 cmc, înmatriculat, stare 
funcționare, 2000 DM. Tel. 054/ 
651621 (2763)

• Vând dubiță Ford Diesel, 
înmatriculată sau schimb cu 
ARO sau Golf. Jurca Matei, 
Mînerău, 79, Hunedoara. 
(1325)

• Firmă autorizată vindem
balanțe tip Sibiu, mecanice și 
electronice, asigurăm service, 
preț fabrică. Deva, Horea, 18. 
Tel.'219260 (2681)_________

• Firmă particulară din Sibiu 
vinde en gros cauciucuri import 
Germania (13 și 14) la prețul de 
80-85.000 lei/buc, prețul in
clude și TVA. Tel. 069/233831, 
069427657 (2697)

• Vând garnitură tobe cu 
cinele. Tel. 625038 (2858)

• Vând motocicletă Simson, 
un grup și alte piese. Deva, Viile 
Noi, str. Cireșilor, nr. 2 (2855)

• Vând 8 oi, cu miei. 
Sântandrei, nr. 42. Tel. 673142 
(2857)

• Vând urgent, convenabil, 
frigider, sobă de gătit cu petrol. 
Cârpiniș, nr. 40 (2870)

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

• Vând chioșc AP, cu sau fără 
societate, Orăștie, str. Gării, tel. 
242760 (2702)

• Vând căpriori 5 m, pentru 
construcție, comuna Vinerea, 
str. Principală, nr. 131, județul 
Alba. (2703)

• Vând motocicletă MZ 175 
cmc și pian, Turdaș, 143. (2704)

• Vând antenă parabolică, 
completă și TV color Siemens, 
tel. 242119 (2706)

• Vând boxe amplificatoare, 
efecte speciale, prețuri mici, tel. 
058/752321 (2707)’

• Vând talon cu carte de 
identitate, Dacia 1300, tel. 
656514. (2764)

• Vând SRL, preț avantajos, 
relații la tel. 094583142 (2564)

• Vând urgent armă de vână
toare, calibru 12 mm, Hațeg, tel. 
770938 (2565)

• Vând spațiu comercial în 
Petrila, izotermă cu frig, Raba, 
Mercedes 709, dubă, Autoșa 20 
tone, tel. 545219 (1322)

viciu emisă de F E Deva pe 
numele luga Cornel. Se declară 
nulă. (2810)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Cristea 
Nicolae Marin eliberată de 
RENEL. O declar nulă. (2873)

• Pierdut autorizație nr. 
12134 din 13.06.96, eliberată 
de Consiliul județean Hune
doara, cod fiscal 8836606 și 
borderou de vânzări 6959 înre
gistrat la Administrația Finan
ciară Hunedoara, aparținând 
AF Drăghici Grup. Se declară 
nule. (1324)

• Pierdut carnet facturi pe 
numele S.C. Dincon Impex SRL 
Craiova, de la nr. 1805450 la 
1805500. Se declară nule. 
(1323)

ÎNCHIRIERI

■■■■■■■■■■■■■■■■
(SOLllWllClL
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PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser

• S.C. Orăștietrans S.A. 
Orăștie închiriază, în condiții 
avantajoase, spațiu de pro
ducție sau depozitare hală 
metalică (betonată), 24 x 12 m, 
și trei încăperi pentru birouri 
(din zidărie), energia electrică 
380 V și 220 V. Se va asigura 
paza, poziție avantajoasă la 
drumul național, tel. 054/ 
247055, 054/241495 (1282)

• Caut pentru închiriere 
garsonieră sau apartament 2 
camere, mobilat, cu telefon. 
Efectuez transport intern cu auto
I, 3 tone (dubiță). Tel. 213110 
(2820)

OFERTE DE 
SERVICII

• Contabil autorizat țin evi
dențe contabile. Informații Brad 
tel. 651612 (2861)

• Angajăm agent comercial 
pentru distribuție de produse 
chimice, reactivi și aparatură de 
laborator. Se oferă salariu, plus 
comision. Se cer de preferință 
studii superioare de chimie sau 
specialități înrudite. Informații la 
tel. 218402 (2853)

• Pronto Universal Deva 
angajează lucrători depozit. 
Interviul va avea loc azi, 
18.03.1998, ora 14, la sediul 
firmei din str. Apuseni, nr.1 
(Sarmintex)

• Angajez șofer categ. D. 
Deva, N. Grigorescu, nr. 21. 
211618 (3901)

• Efectuăm transporturi cu 
dubă autoizotermă, 1,6 tone. 
Tel. 219335 (2814)

• Firmă din București anga
jează agent comercial calificat 
sau necalificat pentru vânzări 
produse vandabile. Salariu în 
funcție de vânzări. 1.800.000 lei. 
întâlnire vineri, 20.03. a.c., ora
II. Reper la informații, Auto
gara Deva, semnalmente: sa
cou verde petrol, brunet, diplo
mat maro. (2547)

Primăria municipiului Deva
organizează în data de 3 aprilie 1998, ora 10.00, la sediul său din Deva, Piața Unirii, nr. 4, 

concurs pentru ocuparea postului de șef Birou Gospodărie Comunală și Locativă.
Condițiile de participare sunt următoarele:

> studii superioare tehnice
> vechime minimă de 8 ani

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
® cerere de înscriere
® curriculum vitae
® recomandare de la ultimul loc de muncă
® adeverință medicală
® cazier juridic
® copie după d iplomă de studii
® copie după carnetul de muncă

Cererile pentru concurs se pot depune la Biroul resurse umane, salarizare din 
cadrul Primăriei municipiului Deva, camera 14, până în data de 31 martie 1998.

Informații suplimentare la telefon 218325, int. 20, zilnic între orele 8.00-15.00.

• Cu autorizația 5056/91 
doamna Florea Olivia Gavriela 
din Simeria practică activitate 
de coafor și confecționat co
roane funerare. (2866)

• Vlad loan din Simeria 
practică activitate de comerț 
produse alimentare, nealimen
tare, materiale de construcții 
etc., în baza autorizației 1450/ 
1998 (2862)

• SC Agromec Mecanizatorul 
SA, cu sediul în Orăștie,str. 
Luncii, nr.5 anunță licitație pu
blică deschisă pentru vânzarea 
de utilaje agricole casate. Lici
tația se ține începând cu data 
de 20 martie 1998, ora 10 
dimineața, în fiecare zi de joi la 
sediul unității, până la epui
zarea stocului. (2817)

DECESE

• Cu profundă durere a- 
nunțăm încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care a fost

GÂRDO GEZA (OCSI)
Mama, soția, sora, fiicele, 

nepoții și întreaga familie, 
înmormântarea azi 18 martie, 
ora 13. (23879)

• Colegii de muncă de la 
Societatea Comercială Far
maceutică "Remedia" SA De
va anunță cu adâncă durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a celui care a fost un bun 
colaborator, un suflet nobil și 
aleasă modestie

MIHAI CHIRCULESCU (MIȘU)
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace ! (2883)
z

Vinde la licitație pu
blică, ce va avea loc în 
data de 19.03.1998, la se
diul băncii, Deva, b-dul 
Decebal, bl. 8, parter: 

utilaje tâmplărie;
1*1 camion IFA, an 

fabricație 1987;
2*7 autocamion tip 

Gaz, an fabricație 1993;
2*7 izotermă 10 t, an 

fabricație 1991;
Z*7 autofurgon, an 

fabricație 1984;
IEI agregate frigo

rifice.
Informații suplimen

tare la tele fon 211853.
J

1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire italiene

5432 lei

1319 lei

449 lei

8054 lei 
4423 lei 
6228 lei

13457 lei

■

■

■
■

Idolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale socie-î
B taților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. B 
B Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor înu 
B tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. B

S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Ca minare a anunțului nostru din ziarul 

"Adevărul" din dala de 09.03.1998, Adunarea 
Generală a Acționarilor de la SC Avicola SA Deva, 
planificată pe ll.03.l998, se amână pentru data de 
2.5.03.1998, ora Îl, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1.
2.
3.
Informații suplimentare se pot obține la telefon

0.5 1/62.579’6.

Modificarea 
Structura a 
Diverse.

■

tt CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este 
calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
APRILIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS 
TAXELE POȘTALE.

de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este
calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA
APRILIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS
TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

—- . r. __ ~

'Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

BERE:^
SILVA 1/2 ”•<’

BEGUN 1/2 
NEAGRĂ 1/2 ț

ța
ROM 30' M

VODCĂ 30* pil
RACHIU ALB 25* igl

Lichior cireșe negre 20*

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienica
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

___________________ _____
Rela.ții la. depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S--A..J, 
"tel: 225904, între orele 10-14.

Ober"1 SA

Angajează prin concurs
( ADMINISTRATOR - MERCEOLOG (8ÂR8AT) )

Condiții:
- experiență în domeniu,
- vârsta până la 40 de ani,
- posesor al permisului de conducere auto categoriile B și C (deținerea 

unui autoturism ar constitui un avantaj).
înscrierea la concurs se va face pe baza unei cereri și a unui curricu

lum vitae, la sediul ziarului “Cuvântul liber” din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.35 (clădirea Tribunalului județean), până în ziua de 25 martie a.c.

Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 1998, ora 10,00.



18 MARTIE 1998 Cuvântul liber

BANC POSTS.A
Cu sediul în str. G. Enescu, nr.39, organizează licitație publică 

deschisă, fără preselecție, cu respectarea Ordinului comun MF și 

MLPĂT nr. 1743/69/N/l996, pentru lucrări de Rc - AMENAJARE 
SPATII CASIERIE ABONAȚI SI SALĂ DE AȘTEPTARE la SDFEE Petroșani. 

t f r r •

Licitația va avea loc la sediul FTDEE Deva în ziua de 30.03.1998, 

ora 10.
Relații suplimentare se pot obține la Serv. Expl. Reparații telef. 

213685 sau 215750-int. 100,210.

AGENȚIA HUNEDOARA
/

Scoate la licitație publică clădire cu două apartamente la etaj 
și spațiu comercial la parter, plus teren în suprafață de 1.310 mp, 
situată în localitatea Hunedoara - Boș. Există racord la 380 V.

Preț de pornire: 115.000.00 lei.
Licitația va avea loc în data de 26 martie 1998, ora 10, la 

Judecătoria Hunedoara, biroul executorului judecătoresc.
Informații suplimentare la telefon: 717345 sau la sediul Banc Post 

- Agenția Hunedoara.
k '---------------- —

Il quasar -Rlduclrj FORMIDABILE. j
Managerul Societății Comerciale 

CASIAL S.A. Deva
Cu sediul în corn. Șoimuș, sat Chișcădaga, strada 

Principală, nr. I, județul Hunedoara
Convoacă în data de 16 aprilie 1998, ora IO, la Casa 

de cultură din municipiul Deva, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor Ia sfârșitul zilei 
de 31 martie 1998 cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor 
asupra modificărilor intervenite în acționariat, ur
mare a procesului de privatizare.

2. Alegerea pieței de capital pe care se vor tran- 
zacționa acțiunile societății în conformitate cu Legea 
nr. 87/1997.

3. Modificarea Statutului existent pentru a evi
denția modificările impuse prin Legea nr. 87/1997 și 
Ordonanța 32/ 1997 și aprobarea noului Statut.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Admi
nistrație.

5. Alegerea cenzorilor și a cenzorilor supleanți.
6. Numirea cenzorului extern independent.
7. Stabilirea garanției și a remunerației adminis

tratorilor, cenzorilor și a remunerației cenzorului 
extern independent.

8. Aprobarea delegării exercițiului anumitor com
petențe ale AGA către Consiliul de Administrație 
conform prevederilor legale.

9. Aprobarea valorii investițiilor pentru anul 1998.
10. Diverse.
începând cu data de 2 aprilie 1998, documentele 

referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se 
pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare, 
între orele 9-14.

Acționarii pot participa personal, prin reprezen
tanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu 
procură specială. Formularele de procură se pot obține 
de la sediul societății. După completare și semnare, un 
exemplar din procura specială va fi depus Ia sediul 
societății până la data de IO aprilie 1998.

în situația neîndeplinirii cvorumului necesar în 
ziua anunțată, se va convoca o a doua adunare pe 
data de 4 mai 1998, la aceeași oră, în același loc și cu 

^aceeași ordine de zi._______________________________ .

Coutâ 
etichetele
galbene!

. Quasar îți oferă în perioada 
sony 76 - 31 martie '98

hilips , cea mai formidabilă reducere de preturi! 
ÎNDESIT - * - ’ -

zanussi \5autO etichetele de culoare galbena 
ROWENTA

MOULINEX 
WHIRLPOOL ----------------------

"(joasar” - în ajutorul tău când este necesar!

și cumpăra cu adaos 
comercial zero! Stoc limitat!

TVTQDPX ’ cel mai mare distribuitor■LV± DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT*îjp HOLDING

Vă oferă

DIN ȚARĂ

> ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon 
de calitate excepțională, garantată

^ambalată în saci de 25 kg cil conținut 
mixt
* prețuri de introducere pe piață

NUMAI 14000 lei/kg
ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din co>

lectare originală la prețul extraordinar de

10500 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 814

A

Doriți un loc de muncă temporar cu 
posibilitatea de a fi angajat ulterior 

cu carte de muncă?

Sunteți inteligent și aveți 
putere de convingere? 

Aveți 4-5 ore la dispoziție zilnic 
timp de 3“4 IlUlI?

Puteți câștiga într-o lună cât alții în trei!
CUM?

Foarte simplu. Devenind agent de marketing și vânzări pentru
CARTEA GALBENĂ Hunedoara 1998-1999

Pentru selecție vă rugăm să vă prezentați
joi, 19 martie 1998, la ora 16.00, la Clubul Șomerilor Deva, 

str. M. Eminescu, nr. 1 (Fundația pentru Tineret).

z*

z 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

z
I 
I
I 
I
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I
I
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I
I 
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S.C. AGROMEC
S.A. ILIA

publicitate: I 
I 
I

r i

Consiliul de Adminis
trație al SC AGROMEC 
SA Ilia convoacă Adu
narea Generală Ordi
nară a Acționarilor pe 
data de 03.04.1998, ora 
10, la sediul societății 
din com. Ilia, str. Liber
tății, nr. 141, cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Prezentarea Bi
lanțului contabil, a ra
portului consiliului de 
administrație și al co
misiei de cenzori pen
tru anul 1997.

2. Aprobarea bilan
țului contabil pe anul
1997.

3. Prezentarea bu
getului de venituri și 
cheltuieli pe
1998.

4. Diverse.

anul

S.C. Al’ROTERRA S.A
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.

De asemenea, livrează întreaga gamă de 
pesticide, fără adaos comercial, din producția 

| OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiina distribuitor al acesteia. 
I 
I

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

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
| remizieri din județ.

I , " "
I !

Informații la sediul S.C* APROTERRA 
S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, 
260966.
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Banca Agricolă SA Deva
Vinde la licitație imobil situat în comuna Baia de Criș, str. Tribunului, nr.6, 

jud.Hunedoara. Preț de pornire 26.000.000 lei, fără TVA.
Licitația va avea loc în data de 24 martie 1998, ora 10, la sediul Băncii Agricole 

din Deva, b-dul Decebal, bloc B, parter.
Informații la telefon 213054, Banca Agricolă Deva.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE de la 
SC ALIMENTARA SA DEUA

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
în data de 3 aprilie 1998, ora 9,00, la sediul societății din Deva, B-dul 
Decebal, bloc F, parter.

ORDINEA DE ZI:
1. Raport de gestiune al administratorilor asupra rezultatelor economico- 

financiare obținute în anul 1997.
2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară 

pe anul 1997.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 

1997.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 1998.
5. Alte probleme ce necesită aprobarea adunării.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență pentru prima 

convocare, a doua adunare generală va fi convocată în data de 4 aprilie 1998 
în același loc și la aceeași oră.

A
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UN TREN CARE INCA MAI POATE FI PRINS
(Urmare din pag. 1)

căci ar permite asocierea 
administrației locale la profit 
cu agenții ecohomici care 
desfășoară activitate în aceste 
spații, dar lipsește cadrul le
gal al asocierii, ca și o lege a 
patrimoniului.

Să revenim însă la Brad.
Doamna Agnes Epure - 

secretarul Consiliului local, nu 
mai prididește cu promovarea 
și susținerea în justiție a 
acțiunilor pe această temă.

“Legea ne dă dreptul să 
indexăm tarifele de închiriere 
în funcție de rata inflației și de 
cursul dolarului. Am făcut 
această indexare dar chiriașii

ca și locatorii refuză să 
semneze noile contracte, 
motivând că au contract pe 5 
ani și că plătesc doar tarifele 
stabilite la încheierea con
tractului inițial. Avem 29 de 
procese pe rol cu chiriașii pe 
această temă.

Ulterior intrării în vigoare a 
H.G. 906 și 454 cei mai mulți 
chiriași ne-au chemat în 
judecată pentru obligarea 
Consiliului local să le vândă 
spațiile ocupate. N-am avea 
nimic împotrivă să vindem, în 
condițiile legii, dar guvernul a 
precizat că în termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
HG 454/1997 sau mai bine zis 
de la readucerea în actualitate

a HG 389/1996 va elabora 
metodologia privind proce
durile de privatizare a acestor 
spații. Au trecut șapte luni de 
atunci și metodologia încă o 
așteptăm”.

Și așa, lucrurile băltesc în 
continuare. în bugetul local 
nu intră venituri nici pe o cale, 
nici pe alta. în schimb, se 
cheltuiesc bani grei în 
procese.

“Trenul” privatizării aces
tor spații nu e încă pierdut la 
Brad. Cu ceva mai multă 
voință politică din partea 
consilierilor locali, el mai 
poate fi prins, cu folos, pentru 
populația Bradului.

ÎNSCRIERILE S-AII ÎNCHEIAT...
care se ridică este cea a 
dotării cu aparatura ne
cesară a viitorilor medici de 
familie pentru a asigura 
consultații de înaltă calitate, 
deplasarea, atunci când e 
cazul, la domiciliul bolnavilor 
netransportabili ș.a. Ur
mează să se înființeze 
casele de sănătate, să se 
elibereze carnete cetățenilor 
înscriși la medicul de familie 
etc. despre care încă nu se 
știe mare lucru. în orice caz 
înscrierile se apropie de 
sfârșit în municipiul Brad și 
urmează celelalte etape ale 
aplicării Legii asigurărilor 
sociale de sănătate.

(Urmare din pag. 1)

- Am înscris în lista mea 
peste 1100 de oameni din 
Brad, dar și din localitățile din 
jurul municipiului.

- Ați făcut propagandă 
pentru a-i atrage pe oameni?

- Nu, în nici un fel. Sunt bine 
cunoscută de lucrătorii din 
minerit și de membrii familiilor 
dumnealor, așa că nu era 
nevoie de propagandă.

în vreme ce discutam cu 
doamnele doctorițe, a intrat în 
cabinet dl I. Lupu, o cunoștință 
mai veche a celor ce muncim 
la “Cuvântul liber" și, firesc, I- 
am întrebat la ce medic de 

X__________ _ ______________

familie s-a înscris. Ne-a 
răspuns:

- La dna doctor Oncu. Vin 
de mulți ani la consultații la 
dânsa și îmi place cum 
primește oamenii, cum îi 
consultă, ce tratamente 
prescrie etc.

Am discutat cu cele două 
doamne doctorițe și despre 
următoarele etape ale aplicării 
Legii asigurărilor sociale de 
sănătate. Municipiul Brad are 
în jur de 20.000 locuitori, iar 
numărul medicilor generaliști 
este - cum s-a scris și în ziarul 
nostru - de opt. Deci, cererea 
și oferta se echivalează 
oarecum. Marea problemă

IDIN NOU ILA IAIIIFAS
€U DEVENII

La sfârșitul lunii februarie, 
întors dintr-o vizită efectuată la 
Arras, în Franța, dl Mircia 
Muntean, primarul municipiului 
Deva, promitea într-o conferință de 
presă introducerea unui sistem de 
întâlniri ale municipalității cu 
locuitorii fiecărui cartier din Deva. 
In acest fel, puteau fi mai ușor 
cunoscute problemele oamenilor 
și, firește, se puteau lua măsurile 
cele mai eficiente pentru a veni în 
sprijinul lor.

La puțină vreme a fost 
organizată prima întâlnire cu 
locuitorii cartierului Micro 15, 
acțiune care s-a dovedit foarte 
eficientă. Luni, 16 martie a c., s-a 
organizat o nouă întâlnire, de 
această dată cu locuitorii 
cartierului Gojdu, la Școala 
generală „Andrei Șaguna". Alături 
de dl primar Mircia Muntean, au 
mai fost prezenți d-nii Mircea 
Brădeanu, șeful Poliției 
Municipiului Deva, Dorin Pisoiu, 
directorul comercial al RAGCL, 
Tiberiu Ghilea, șeful Corpului 
Gardienilor Publici, precum și alți 
reprezentanți ai diverselor servicii 
din primărie.

Din păcate, cei care erau cei 
mai interesați să aibă loc acest 
dialog, adică cetățenii, au fost 
prezenți într-un număr foarte mic 
(10-15 persoane). Nici tematica 
problemelor dezbătute nu a fost

atât de variată ca la precedenta 
întâlnire. Majoritatea subiectelor 
de discuție au fost pe tema 
salubrizării zonei, a necesității ca 
primăria să se implice mai mult 
în rezolvarea problemelor legate 
de curățenia și buna gospodărire 
a orașului. Dl Gelu Minișca, 
directorul școlii gazdă, a solicitat 
sprijin primăriei în ceea ce 
privește amenajarea unul loc de 
joacă pentru copii, precum și 
Poliției pentru interzicerea 
circulației autovehiculelor prin 
curtea școlii. O problemă 
reprezintă și insuficiența locurilor 
de parcare, însă cu acest aspect 
se confruntă întreg municipiul.

Din păcate, întâlnirea a fost 
tulburată la final prin intervenția 
unui președinte de asociație din 
cartier. Acesta, folosind un ton 
nerespectuos, s-a adresat 
primarului spunându-i că nu-i 
pasă de oameni și că nu-l 
interesează ceea ce se întâmplă 
în acest oraș. Dl primar Mircia 
Muntean i-a răspuns res
pectivului domn că nu toate cele 
enumerate de domnia sa sunt de 
competența primarului sau a 
instituției pe care o conduce. 
Trebuie ca fiecare dintre noi să 
ne dăm silința pentru a face din 
orașul în care locuim unul mai 
curat și mai frumos.

Andrei N/STOR

țNOTWNFORMAȚII^OPINli] 
noastre de televiziune. Lângă 
Dosia am găsit două domnișoare 
sau doamne ce stăteau la taclale 
întrucât, cum ne-au spus, până la 
ora aceea - era 10 și jumătate - 
nici un cumpărător nu trecuse 
pragul unității.

□ Hală nouă
în piața agroalimentară din 

centrul municipiului Orăștie a 
început construcția unei hale 
acoperite care, după ce va fi pusă 
în exploatare, va oferi o foarte 
bună desfacere a legumelor, 
fructelor, lactatelor ș.a. Din 
această pricină mesele de beton 
au fost mutate între blocuri. Sunt 
cam înghesuite mesele, dar asta 
este situația care - speră oamenii 
- va fi cât mai scurtă.

Traian BONDOR

l 
I 
l 
l 
l
l 
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□ Etajul s-a mutat la 
parter

La etajul 1 al complexului 
comercial “Palia” din Orăștie se 
vindeau televizoare, aparate de radio 
șl alte articole electrice. Recent, 
unitatea s-a mutat la parterul 
complexului. Totodată alimentara ce 
se afla la subsolul clădirii a urcat un

| nivel, deci funcționează tot la parter. 
■ în acest fel etajul 1 al clădirii a rămas 
I pur și simplu gol, iar subsolul a 

devenit depozit.
□ Unde sunt cumpără

torii?
Pe vitrinele unui magazin al 

S.C.”Crișul" din Brad scrie tricotaje, 
confecții, iar înăuntru se vând 
cosmetice, electrice, detergenți, 
inclusiv cutii cu Dosia, purcelușa 
atât de răsfățată de posturile
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din partea LIGII DREPTĂȚII ÎMPOTRIVA ABUZURILOR 
Șl CORUPȚIEI DIM ROMÂNIA 

(Luptă pentru Apărarea Drepturilor Omului] 
PRIMA E5CROCHERIE CARITA5-STOICA

Aduce la cunoștința 
membrilor săi că procesul 
CARITAS - STOICA este în plină 
desfășurare la Tribunalul Brașov. 
Anchetarea dosarului penal 
privind infracțiunile comise de 
IOAN STOICĂ se face de către 
Inspectoratul General de Poliție. 
Acest proces se judecă la Brașov 
de patru ani și pentru A.N.D.A. - 
Craiova și A.N.I.C. - Bistrița - 
Năsăud, care au devenit filiale 
ale L.D.I.C.A.R. Suntem hotărâți 
să nu precupețim nimic până la 
victoria finală pe care am promis- 
o membrilor noștri care s-au 
înscris, în toți acești ani, în 
organizație. în toată această 
perioadă foarte puțini dintre 
membrii noștri au fost alături de 
noi.

Pe data de 11.02.1998, s-au 
întrunit, la Craiova, cele trei 
organizații. La conferința de 
presă organizată cu această 
ocazie am cerut sprijin din partea 
mass-media pentru a ni se putea

alătura toți cei care luptă pentru 
recuperarea pagubelor pricinuite 
de escrocheria CARITAS, 
depistarea vinovaților, con
damnarea lor și restituirea banilor, 
la evaluarea actuală, plus 
dobânzile aferente. S-a hotărât ca 
în cazul în care nu vom avea 
sprijinul factorilor puterii de stat și 
al organizațiilor acreditate (cărora 
li s-au trimis scrisori deschise) să 
se recurgă la manifestații în 
fiecare oraș al țării și la toate 
formele posibile pentru a face 
presiuni asupra factorilor de 
decizie, la nivel național, în 
vederea soluționării cazului. 
Venim pe această cale cu dorința 
de a fi contactați la Sediul central 
din Lugoj (Piața Revoluției, nr.4, 
etaj II, camera 37, cod poștal 
1800) și la sediile filialelor noastre 
din fiecare județ al țării în vederea 
susținerii procesului acțiunilor 
noastre de protest, achitării 
cotizațiilor de membru și a 
sprijinului dumneavoastră direct

fără de care ne este aproape 
imposibil să parcurgem drumul 
până la final. Timp de 4 ani ne
am luptat aproape singuri. Cu 
sprijinul dumneavoastră suntem 
siguri că vom reuși. Țări mai 
mici din Europa (ex. Albania) au 
găsit soluții și au reușit. Românii 
au găsit întotdeauna forța de a- 
și apăra drepturile și dreptatea. 
Vă asigurăm că suntem până la 
capăt alături de cei păgubiți și 
vom duce această luptă, cu 
orice sacrificii.

Așteptăm prezența dum- 
neavostră și vă mulțumim 
pentru încrederea acordată.

Fiți alături de noi și vom 
învinge!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Consiliul Director Național
L.D.I. C.A.R.România, 

Președinte,
Petru ANTONI

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER - 

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 

Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991.
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

"în politica noastre s-a instalat 
mentalitatea colectivista"

La încheierea conferinței 
județene a Partidului Liberal, 
dl.Horia Rusu, lider al partidului, a 
susținut o conferință de presă.

Răspunzând unei întrebări în 
legătură cu semireușita organizării 
conferinței județene, Horia Rusu a 
reliefat mai multe convingeri ale 
partidului pe care-l reprezintă, 
precum și unele personale. Una 
dintre ele a fost cea cu care am 
titrat rândurile de față, potrivit 
căreia în viața politică s-a instalat 
colectivismul, exprimat foarte bine 
în algoritmul folosit la împărțirea 
funcțiilor în stat.

O critică fără menajamente a 
adus Horia Rusu modului în care 
partidul frate PNL s-a implicat la 
guvernare. "Cartea pe care trebuia 
s-o joace PNL a jucat-o PD"- a 
afirmat H.R.

Din partea ziarului “Cuvântul 
liber" au fost adresate două 
întrebări:

- în conferință ați vorbit, die 
Rusu, despre două opțiuni în ce 
privește modalitățile de 
unificare liberală: una a PNL șl 
alta a PL. Pe care o creditați cu 
reușita?

- E greu să vă dau un răspuns 
tranșant. Sunt în PNL oameni care 
agreează unificarea prin crearea

federației liberale și sunt în PL 
oameni care cred în unificarea 
prin absorbție.

- Dacă admiteți că în 
doctrinele și programele mai 
multor partide politice - PAR, 
PApR, PD, chiar și UDMR - 
există elemente de liberalism, 
cum credeți că poate fi folosită 
această realitate în favoarea

unei idei de doctrină liberală 
majoritar acceptată pe 
eșichierul politic românesc?

- Există într-adevăr în multe 
partide purtători de idei liberale. 
Problema este cum așezăm 
piesele pe tabla de șah.

Noi vedem posibilitatea prin 
existența unei federații liberale 
din care pot să facă parte, fără a 
fi membri ai vreunui partid liberal, 
aceste individualități purtătoare 
de idei liberale. Ei ar merge în 
alegeri cu partidele cărora le 
aparțin, iar în cadrul federației ar 
promova ideile liberale.

ion CiOCLEi

Noua fabrică de pâine „ UZO BALCAN” din Deva este pregătită 
să ofere consumatorilor toate sortimentele de pâine.

Foto: Eduard CHiROiU

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BANAT-CRIȘANA

cu sediul In Arad (Calea Victoriei, nr. 33 -35), face pentru acționării săi 
câteva precizări privind dividendele, vânzarea acțiunilor și viitoarea adunare 

generală a acționarilor, lată câteva dintre acestea:
□ Dividendele distribuite de 

Societatea de Investiții 
Financiare “Banat - Crișana", 
pentru anul financiar 1996 sunt 
in sumă de 38 lei și 11 bani pe 
acțiune , ceea ce înseamnă că 
pentru un certificat șl un cupon 
nominativ de privatizare subscris 
la SIF “Banat - Crișana" unui 
acționar căruia i-au fost 
distribuite 1.000 de acțiuni, în 
valoare nominală de 1.000 de lei, 
îi va reveni suma de 38.110 lei. 
După mărimea dividendelor 
distribuite, Societatea de 
Investiții Financiare “Banat - 
Crișana” se află printre primele 
10 societăți din județul 
dumneavoastră, ale căror acțiuni 
au putut fl subscrise în cadrul 
Programului de Accelerare a 
Privatizării, Inițiat de Guvernul 
României in anul 199S și este 
primul dintre cele cinci societăți 
de investiții financiare provenite 
din fostele FPP-uri. Acțiunea de 
distribuire a dividendelor s-a 
derulat in perioada august - 
decembrie 1997 prin Banc Post

Iar dividendele neridicate de 
acționari vor fl expediate acestora 
prin mandat poștal la domiciliul 
inserts pe Certificatul de Acționar.

□ Vânzarea acțiunilor 
deținute de cetățeni Ia Societatea 
de Investiții Financiare “Banat - 
Crișana "seva putea realiza numai 
prin intermediul unei Societăți de 
Valori Mobiliare și numai atunci 
când acțiunile societății vor fi 
cotate la Bursa de Valori. Dosarul 
de cotare a acțiunilor Societății de 
Investiții Financiare “Banat • 
Crișana", la Bursa de Valori 
București, este in curs de realizare 
de către SVMINTERFOND Arad dar 
definitivarea acestuia va mai dura 
un timp, datorită unor proceduri 
administrative legate de Registrul 
Acționarilor șl compensarea 
cotelor de capital cu Fondul 
Proprietății de Stat, in urma 
Programului de Privatizare in Masă 
din anul 1995-1996.

□ Mărimea dividendelor cuve
nite acționarilor, pentru anul 
financiar 1997, va fl stabilită de 
Adunarea Generală a Acționarilor

care va avea loc in primăvara 
acestui an. Din estimările 
noastre, suma dividendelor s-ar 
putea dubla in acest an, fără să 
fie afectată lichidarea societății, 
necesară pentru realizarea unor 
noi investiții care să asigure baza 
dezvoltării societății in viitor. 
Datorită numărului extrem de 
mare de acționari (493.044), 
Adunarea Generală se va realiza 
probabil prin corespondență, 
pentru a oferi șansa fiecărui 
acționar să își exprime votul 
privind problemele cuprinse in 
ordinea de zl. Parcurgerea 
procedurilor de vot prin 
corespondență, așa cum sunt 
prevăzute in statutul societății, 
va antrena cheltuieli mari pentru 
societate, de aceea pentru 
validitatea hotărârilor, este 
extrem de important ca acționarii 
noștri să înțeleagă importanța 
Implicării lor cu seriozitate in 
derularea acestei acțiuni. El nu 
trebuie să uite că de decizia lor 
depinde viitorul societății.
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