
Un eveniment mai puțin 
obișnuit s-a petrecut în urmă cu 
câteva zile la Simeria. Poliția din 
localitate a fost sesizată că, în 
noaptea de 15/16 martie a.c., un 
bărbat de 39 de ani și-a violat 
propria fiică în vârstă de numai 14 
ani.

Potrivit primelor Investigații 
„apropierea” tatălui de fiică s-a

yjăcut în urmă cu aproximativ doi

La Simeria

Un tata și-a 
ani, timp de când compor
tamentul acestuia ridica anumite 
semne de întrebare. Polițiștii din 
Simeria mai spun că atât prima 
dată, când a avut relații sexuale 
cu propria fiică, cât și a doua oară,

violat fiica!
luni, 16 martie, în jurul orelor 15.30 
și 17, tatăl fetiței era sub influența 
alcoolului.

Autorul violului este reținut în 
prezent printr-un mandat emis de 
parchet pentru cercetări.

Dacă instanța de judecată îl 1 
va găsi vinovat tatăl fetei riscă o 
pedeapsă de până la 15 ani.

Un asemenea caz la Simeria 
nu s-a mai petrecut de circa 
șase ani, Iar evenimentele de 
duminică și luni au creat din 
nou numeroase discuții în 
rândul locuitorilor acestui oraș.
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Airnaiiraiciiunre dlaiteirautniCÂND SE DOVEDEȘTE 
INTERES Șl PREOCUPARE
Gospodărirea și înfru

musețarea loca
lităților se pune - și trebuie 

considerată ca atare - cu 
importanță, atât în loca
litățile urbane, cât și în cele 
rurale. Această problemă a 
fost bine înțeleasă de marea 
majoritate a consiliilor lo

Gospodărirea localităților Raid — anchetă în piața 
„Agroalimentara” Simeria

cale din comunele hune- 
dorene, pilde în acest sens 
fiind Șoimușul, Brănișca, 
Vețelul ș.a. între acestea se 
înscrie și comuna Crișcior, 
o localitate mare, cu multe 
sate și cu probleme 
numeroase. Adevărul este - 
lucru pe care ziarul nostru 
l-a mai evidențiat - că în 
actuala legislatură în 
localitate s-au realizat 
numeroase obiective în 
folosul obștii și al oamenilor 
ce o alcătuiesc. Amintim, 
printre altele, modernizarea 
dispensarului comunal, a 
școlilor, căminelor culturale, 
grădinițelor, a altor clădiri ce 
aparțin domeniului public. 
Aici am vrea să evidențiem 
un aspect inedit și anume 
acela că clădirile moder
nizate au primit, în exterior, 
două culori. Pereții au fost 

zugrăviți în alb foarte 
curat, iar ramele fe
restrelor și ușilor au fost 
vopsite într-un roșu 
aprins. îmbinarea celor 
două culori a fost hotărâtă 
de edilii comunei și are 
rostul de a se remarca 
clădirile de utilitate 

publică, dându-le un as
pect atractiv, plăcut 
ochilor.

Revenind la concret, să 
relevăm ce s-a mai 
realizat, în perioada de 
referință, în localitate. în 
primul rând, în satul 
Crișcior, două poduri mari 
peste Crișul Alb, foarte 
necesare trecerii oa
menilor și mijloacelor de 
transport de pe o parte a 
apei pe cealaltă. Primul a 
fost construit de lucrătorii 
șantierului hidrocentralei 
din Retezat, celălalt de SC 
“Damar” SRL Deva. 
Ambele sunt construcții 
solide și pot face față 
situației când Crișul Alb 
se înfurie - și nu sunt rare

Traian BONDOR
(Continuare in pag. 8)
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Sunt câțiva ani buni de când 

românului îi lipsesc o serie de 
lucruri necesare traiului. Și 
acum, poate mai mult ca 
oricând, îi lipsește speranța ce 
odinioară îl caracteriza atât de 
bine. Oriunde mergi, întâlnești 
persoane copleșite de greutăți 
și nevoi.

Cu puține zile în urmă am 
efectuat un raid - anchetă în 

piața „Agroalimentară” din 
orașul Simeria, prilej cu care 
am stat de vorbă cu unii 
producători veniți aici spre a- 
și vinde produsele, dar și cu 
câțiva potențiali cumpărători.

Din spatele unei mese, dna 
Olimpia Bran, din Simeria, a 
răspuns cu amabilitate 
întrebărilor. Marfa expusă 
consta în câteva pungi cu 
fasole, usturoi și ceapă. Din 
ceea ce dumneaei recoltase 
de pe bucata de 20 ari, parte 
consumase împreună cu fa
milia, iar pe cantitatea rămasă 
s-a gândit să câștige un ban 
în plus.

,,Doar din pensii nu se 
poate trăi. După cum vedeți, n- 
am marfă multă, dar dacă 
reușesc să o vând, mai aduc 
ceva bani în casă. Toată iarna 
nu am vândut nimic. Abia 
acum, de când s-a mai încălzit, 
am venit la piață. Și acest lucru 

îl fac doar o dată pe 
săptămână. Noi ani vinde 
căci n-avem bani, alții nu 
cumpără că n-au bani” afirma 
dumneaei.

Alături, dna Maria David, 
din Foit, vânduse repede cei 
câțiva litri de lapte și se 
pregătea de plecare. „Eu nu 
am o altă sursă de venit, doar 
soțul beneficiază de pensie.

Locuim la țară și avem astfel 
posibilitatea să creștem două 
vaci cu lapte. Astăzi am 
vândut lapte în valoare de 
30.000 lei. Vin destul de rar 
la piață și câștigul nu este 
mare ținând cont că numai 
biletul la autobuz costă 9000 
lei. Este vai de capul nostru.” 

în piața restrânsă din 
Simeria, cumpărătorii sunt 
cam scumpi la vedere. Unii 
dintre aceștia par a fi simpli 
trecători, dezinteresați de 
ceea ce le poate oferi 
producătorul autohton (de 
reținut faptul că mai atractive 
sunt tarabele cu mărfuri 
aduse din străinătate).

în opinia dlui Matei 
Nicoară, din Simeria, 
prețurile sunt acceptabile. 
„Am cumpărat lapte care

Cristina CfNDA
(Continuare în pag. 8)
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Când, cu ani în urmă, am 
avut revelația teribilei 
cugetări a iui Chateaubriand 
■ “Pădurile preced popoa
rele, deserturile ie ur
mează”, am privit-o cu 
admirația cuvenită unui 

strălucit aforism. Educat, ca 
noi toți, ia școala miturilor 
narcisiste și ideaiizante, 
eram convins că reflecția 
francezului nu ne privește, 
fiindcă, cine nu știe? - 
“codru! e frate cu românul”. 
Au trebuit să vină acești opt 
ani de năucitoare tranziție 
ca, pe lângă numeroasele 
dezamăgiri pe care ni ie-au 
adus, să se adauge aceea a 
descoperirii că românul s-a 
săturat a mai fi frate cu 
codrul și, cuprins de un soi 
de amoc forestier, s-a 
năpustit din toate părțile, cu 
securi și drujbe asupra iui.

Dara existat vreodată cu 
adevărat un cult ai pădurii ia 
noi? A existat fără îndoială: 
fabuloasa pădure româ
nească a fost o realitate. O 
realitate apusă, dar nu mai 
puțin realitate. Stau mărturie 
toate documentele istorice 
în care i se simt mireasma și 
freamătul magnific, tot 
folclorul literar cântăreț de 
frunză verde, o bună parte a 
literaturii culte, în frunte cu 
cea a iui Eminescu. Atunci 

cum a fost posibilă 
această decădere de ia o 
înaltă conștiință forestieră 
până ia dispariția con
științei pure și simple ? A 
fost cu putință, iată, tot 
“grație" râvnei infernale a 

-
comunismului care, vreme 
de aproape o jumătate de 
veac, a nimicit nu numai 
elitele, nu numai clasa de 
mijloc, activă și ima
ginativă, ci însăși talpa 
țării, țărănimea, pe care a 
transformat-o parte în 
proletariat rural, parte în 
navetiști sau pseudo- 
citadini, un fei de clasă a 
struțo-cămiieior fără lege, 
fără nici un Dumnezeu și 
fără acea cultură a 
rânduielii și cuviinței, de 
care ține și conștiința 
forestieră, pe care copilul 
de țăran o sugea o dată cu 
laptele mamei.

Se zice că Dumnezeu, 
când vrea să te piardă, îți 
ia mai întâi mințile. Cu ce 
vom fi greșit noi atât de 
cumplit de vrea să ne 
piardă? Căci numai astfel 
se poate explica elanul 
demențial cu care ne-am 
pornit pe autodistrugere,

Radu CiOBANU
(Continuare în pag. 8)

FLASH
Mne vacanța

Astăzi, după ultima zi de curs, 
trimestrul doi se încheie și începe 
vacanța de primăvară pentru 
învățământul preuniversitar. Ea 
durează două săptămâni, elevii 
reluăndu-și cursurile în 6 aprilie. 
Excepție fac elevii seminariilor 
teologice ortodoxe, care vor be
neficia de vacanța de primăvară în 
perioada 11-26 aprilie, pentru a 
putea participa la practicile 
specifice Sărbătorii de Paști.

Celor pentru care vacanța 
începe de astăzi le dorim distracție 
plăcută și să-și folosească zilele 
libere spre a se odihni și a-și reface 
forțele pentru ultimul trimestru 
școlar. (V.R.)

Vemisqj
Azi, 20 martie a.c., ora 13, 

Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva organizează la 

\Galeriile de artă "Forma”din Deva 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------- ’
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expoziția "Ceasul - univers al 
frumosului”. Credem că eve
nimentul se va bucura de un 
deosebit interes din partea 
publicului. (M.B.)

Spații comerciale 
predate “ia cheie”

ieri și alaltăieri, la Administrația 
pieței alimentare din Deva, s-au 
încheiat contractele și procesele 
verbale de predare cu cei 36 de 
chiriași ce au licitat noile spații 
comerciale construite de S C. 
Beltacom Simeria. Cu acest prilej, dl 
loan Bonta, administratorul pieței, a 
predat cheile posesorilor, urmând ca 
de la 1 aprilie să fie deschise noile 
magazine. (S.C.)

Puieții
Ani în șir toamna sau primăvara, 

pe porțiunea bulevardului 1 
Decembrie cuprinsă între sediul 
Filialei județene a Băncii Naționale 
și sediul Prefecturii au fost plantați 
pe ambele margini ale acesteia puieți 
de diferite soiuri de pomi ornamentali 

în locurile rămase libere. De fiecare 
dată aceștia au fost rupți de mâini 
și minți cărora nu le place frumosul. 
Până în prezent nici unul dintre 
acești indivizi nu a fost prins și pus 
la plată. Credem că această 
operație, deci plantarea de puieți - 
va avea loc și în această 
primăvară. Ar fi bine să se ia toate 
măsurile pentru ca aceștia să nu 
mai fie distruși. Dacă socoate 
necesar, primăria municipiului 
poate pune să fie păziți de gardienii 
publici care și așa cam trag chiulul 
pe banii contribuabiluluijN. T.)

^Conferință de presă
Miercuri a avut loc la Deva o 

conferință de presă inițiată de 
Organizația județeană Hunedoara 
a Partidului România Mare. 
Asupra celor discutate cu acest 
prilej vom reveni cu amănunte în 
ziarul nostru de mâine. (Tr.B.)

FLASH
______________ z

Domeniul cinematografic se reorganizează
- A început reformarea 

cinematografiei românești. 
Care sunt schimbările în 
acest sens?

- Regia Autonomă de 
Distribuția și Difuzarea Filmelor 
sau R.A. România Film, cum 
este mai cunoscută, se va 
transforma în societate comer
cială, în contextul schimbării 
regiilor naționale. Există în 
acest sens strădanii de 2 ani, de 
când s-au depus actele, dar nu 
s-au obținut nici până acum 
avizele necesare din partea 
organelor abilitate, deși este 
printre puținele regii care a 
realizat beneficii și nu are 
datorii. în cadrul acestei trans
formări va deveni Compania 
Națională de Film.

- Ce rol joacă în aceste 
transformări recent înființatul 
Oficiu Național al Cinema
tografiei?

- începând cu 1 noiembrie 
1997, cu Ordonanța de urgență 

nr. 67 din 30 octombrie, s-a 
înființat Oficiul Național al 
Cinematografiei, organism 
guvernamental cu răspunderi în 
domeniul cinematografic, atât al 
creației cât și al distribuției și 
exploatării filmului. El este

Discuție cu dl Viorel Jiauu, 
directorul mialei de 
Exploatare a Filmelor 

ilunedoara-Deva
organismul competent pentru a 
organiza și a aproba întreaga 
structură în domeniul cinema
tografiei, la nivel central și 
teritorial. Iar transformările de 
care vorbeam înainte sunt 
efectul produs de această ordo
nanță, măsurile de reorganizare 
fiind luate de Oficiul Național al 
Cinematografiei.

- Care sunt aceste măsuri 
de reorganizare?

- Va avea loc o reducere a 

numărului de filiale, care erau 
organizate pe principiul 
împărțirii administrative, la 
nivelul județelor. în noua 
organizare vor fi doar 12 
filiale, structurate pe principii 
economice și teritoriale. Prin 
această reducere, integrare 
sau asociere, din care rezultă 
doar 12 fililale, s-a intenționat 
eliminarea pierderilor înre
gistrate în vechea structură în 
unele județe, acestea urmând 
să fie sprijinite de unele zone 
care au o putere financiară 
mult mai mare. Urmărindu-se 
aplicarea acestui criteriu, în 
zona noastră va funcționa o 
filială formată din județele 
Arad, Hunedoara și Gorj. 
Sediul ei va fi la Arad, iar 
unitățile din Gorj urmează să 
fie integrate structurii actuale

A consemnat 
Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 8)
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12.05 Lumină din lumină (r) 13.00 
Avocatui poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 
15.00 Meridianele dansului (r) 15.30 O altă 
putere (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Casă de piatră (s, ep. 
104) 18.00 Arhive românești (do) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 177) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.15 Baywatch (s, ep. 140), 22.15 
Fețele schimbării (talkshow) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Scena 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 121) 0.30 întâlnirea 
de la miezul nopții 1.00 Femeia cu noroc 
(f.SUA ’75) 3.00 Ceremonia decernării 
Premiilor Oscar, ediția a 70-a (d)

7.30 România: ora 6 fix! 8.30 Desene ani
mate (r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 14.10 Cristal (r) 15.00 învingătorul 
- Em. pentru persoane cu handicap 15.30 
Ecclesiast '98 - Bastioanele credinței și 
civilizației (p. III) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în flagrant (do) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 178) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 Polițistul 
flegmatic (dramă SUA 1973) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii: la cumpăna dintre milenii (do) 
0.20 Canary Wharf (s, ep. 122)

12.00 Sunset Beach 12.45 Ecranul 
(r) 13.15 Doar o vorbă ,,săt-i” mai 
spun! 13.30 Club 2020 (r)’ 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 165) 16 50 
Cristal (s, ep. 243) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (mag. 
medical) 20.10 Ultimele știri (s, ep. 
16) 21.00 Credo (mag.) 22.00 Șocul 
viitorului îndepărtat (f.SUA 1989) 
23.30 Ecoturism (mag, turistic)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.25 Ecclesiast '98 (r) 
8.55 Baywatch (s/r) 9.55 Scena politică 
(r) 10.30 Vizitatorul (s/r) 11.30 Natură și 
civilizație (do/r) 12.00 Sunset Beach 
12.45 Scena (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Franceză 
15.35 Povești celebre (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 Dosarele 
istoriei 20.10 Ultimele știri (s) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru TV 
prezintă: ,,Don Juan sau dragostea 
pentru geometrie” 23.15 Pelerinaje. Și 
cum am fost în Țara Sfântă

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Surorile Lemon 
(f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 96) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s) 
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 Noi suntem îngeri: 
Aventuri în El Dorado (co. Italia/ 
SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 Omul 
cu o mie de fețe (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Noi suntem 
îngeri: Aventuri în El Dorado (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 97) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s) 
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 Șeful Mafiei (f.p. 
SUA 1988) 21.30 Știri 21.40 Gold
eneye (f.a.Anglia '89) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală (r) 10.00 Talkshow: Punctul pe I (r) 
13.10 Știrile PRO TV 13.15 Procesul etapei 
(talkshow/r) 14.45 Lumea filmului (r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 71) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști 
și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului 
(cs)19.30 Știrile PRO TV 20.15 Geanta cu 
bucluc (co. SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 60) 22.45 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 23.15 Audiența națională 
(talkshow) 0.20 Nemuritorul (s, ep. 103)

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 Geanta cu 
bucluc (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (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 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Chicago Hope (s, ep. 6) 21.15 Practice (s, 
ep. 1) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 61) 22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Profesiunea mea, cultura 
0.45 Nemuritorul (s, ep. 104)

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) 13.25 Știri 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 67) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 Știri 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 67) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 68) 20.00 Un alt început (s, ep. 14) 
21.00 Gideon Oliver (s, ep. 4) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)

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 (emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 68) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 68) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
69) 20.00 Rivalii (do) 21.00 Sexul slab 
(dramă SUA 1997) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (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 Fotbal 
Semifinalele Cupei României (d) 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s, 
ep. 101) 18.00 Medicina pentru toți 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 179)19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.15 Ceremonia 
decernării Premiilor Oscar, ediția a 70-a 
(înreg.) 22.45 Efecte secundare (s, ep. 
15) 23.40 Jurnalul de noapte 23.55 
Cultura în lume (mag. cultural)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.55 
Portrete în acvaforte (r) 10.25 Teleen- 
ciclopedia (r) 11.10 Videocaseta 
muzicală 11.30 Comorile lumii (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.15 Doaro vorbă... 
(r) 13.35 Mapamond (r) 14.00 Emisiunea 
în Ib. maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germana 16.00 Micaela (s, ep. 167) 
16.50 Cristal (s, ep. 245) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 2020 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 18) 22.00 Familia Cardier (f.p. Franța 
’82) 23.30 Opera Mundi: 140 de ani de ia 
nașterea lui Leoncavallo

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Șeful Mafiei (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s) 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 Stăpânul (dramă Italia '96) 
21.30 Știri 21.40 Voi cuceri Man- 
hattan-ul (s, ep. 2) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții Talkshow de 
Marius Tucă

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s, ultimul ep.) 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 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Secretele lui Rachel (dramă 
Anglia 1989) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 62) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 0.20 Nemuritorul (s, ep. 105)

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. 69) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 69) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 70) 20.00 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 14) 21.30 Fotbal 
Germania-Brazilia (amical, d) 23.30 
Știri 0.00 Starea de veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Sensul tranziției (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă informează!
15.45 Lege și fărădelege 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 107) 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 180) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Dr. Quinn (s, 
ep. 18) 22.15 Reflecții rutiere 22.30 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.15 Jurnalul de 
noapte 0.00 Canary Wharf (s, ep. 123)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Conviețuiri. Din viața 
romilor 15.00 De la lume adunate... 
15.30 Emisiune în limba germană 17.10 
Mapamond. Tirania puterii: Washington
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Ora 
Warner: Animaniacs (d.a); Casă plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 21.15 Cel mai 
iubit dintre pământeni (dramă România 
1993) 23.20 Jurnalul de noapte 23.35 
Planeta Cinema. Invitat Dem Rădulescu 
0.25 Experimentul (f.SF SUA 1995)

7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și 
București! 9.05 Tip-Top, minitop! (em. 
concurs pt. copii) 10.05 Viața ca în viață 
(s, ep. 20) 11.05 Fiu de sclav (dramă SUA 
’84) 12.30 Ecranul (mag. cinema) 13.00 
Mari conducători: povestea adevărată a 
lui Malcolm X (do, p. II) 14.00 Fotbal: 
Divizia A Steaua-Universitatea Craiova 
(d) 15.50 Videomagazin: stea pentru o zi
16.45 Scena politică 17.10 Justiție 
militară (s, ep. 4) 18.00 Povestirile lui 
Donald Rățoiul (d.a) 18.25 Hollyoaks (s, 
ep, 64) 18.50 Teleenciclopedia 19.40 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport
20.35 Vizitatorul (s, ep. 4) 21.30 Divertis 
Show 22.35 Doctor Jivago (dramă SUA 
'65)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 
8.55 Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Natură și civilizație 
(do/r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Magazin sportiv 13.15 Doar o vorbă... 
(r) 13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 Povești 
celebre (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5... (div.) 20.10 
Ultimele știrijs, ep. 19) 21.00 în fața 
dvs.l 22.00 îngerul albastru (dramă 
Germania 1930)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Stăpânul (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 99) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 Onyx 
Oldies 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Râul din 
adâncuri (thriller SUA 1989) 21.40 
Falsă identitate (s, ep. 7) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 0.40 
Falsă identitate (s/r)

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 Secretele lui 
Rachel (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro 
și contra (talkshow/r) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Maria (s, ep. 144) 16.15 Marimar 
(s, ep 74) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 68) 21.15 Nikita (s, ep. 3) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 63) 
22.45 Știrile PRO TV 23.00 întâlnire cu 
presa (talkshow) 0.00 Prima pagină 0.15 
Nemuritorul (s, ep. ultimul ep.)
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7.00 Bună dimineața de la... București! 
8.30 Lumină din lumină (em. religioasă) 
9.05 Colț Alb (d.a) 9.30 Fetița cu pistrui 
(s) 10.00 Ala-bala, Portocala! (em. pt. 
copii)10.45 Biserica satului (do) 11.00 
Viața satului 13.00 National Geo
graphic: Golful Chesapeake (do) 14.30 
Turnul Babel (mag.) 15.40 Dintre sute 
de catarge... (div.) 17.10 Star Trek - 
Deep Space Nine (s, ep. 50) 18.25 
Hollyoaks (s, ep. 65) 19.40 Duminica 
sportivă (mag. sportiv) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, 7 zile în România 21.00 Un om 
nevinovat (f.p.SUA 1989) 23.00 D-na 
King , agent secret (s) 23.50 Repriza a 
treia (em. sportivă)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.30 Canary,Wharf (s/ 
r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 în flagrant 
(r) 10.25 Cultura în lume (r) 11.30 
Comorile lumii (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Timpul Europei (r) 13.15 
Doar o vorbă... (r) 13.30 Tezaur 
folcloric (r) 14.30 TVR Cluj-Napoca 
15.10 Limbi străine: Engleză și 
Italiană 15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 169) 16.50 
Cristal (s, ultimul ep.) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Pentru 
dvs, doamnă! 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 20) 21.40 Vânare de vânt (div.) 
23.00 Perla Coroanei (s, ep. 4)

8.00 Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Natură și civilizație (do) 8.50 Comorile 
lumii (do): Los Glaciares, Argentina 
9.30 Pas cu pas (em. de știință) 10.35 
Documente culturale: Julien Green - 
jurnalul unui secol (do, p. IV) 11.35 
TVR Cluj 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 12) 
15.10 Tradiții 15.35 Povești celebre 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 170) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 83) 18.00 
Planeta Cinema (r) 18.50 Jurnalul 
actualității muzicale 19.00 Serata 
muzicală TV 21.30 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri. 
Din muzica romilor 0.00 J.S.Bach - 
Aniversarea a 313 ani de la naștere

8.00 Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Natură și civilizație (do) 8.55 Comorile 
lumii: Bamberg, orașul vechi: 
Catedrala din Chartres (do) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise (do) 10.35 Cinematograful 
vremii noastre: Jacques Rivette (do, 
p. III) 11.20 TVR lași 13.30 O altă 
putere 14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 
13) 15.35 Povești celebre (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 171) 16.55 Perla 
Neagră (s, ep. 84) 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 22) 20.00 Ultimul tren 
(mag. economic) 21.00 Fotbalmania. 
Meci din Campionatul Italiei (d) 23.30 
Pop show nocturn

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Vise și oglinzi (s) 11.00 Răul din 
adâncuri (f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 
13.15 O iubire de neuitat (s, ep. 
100) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Cartonașul galben (mag. sportiv)
15.20 Model Academy (s) 16.00 
Clubul ,,Hai România!” 17.00 Onyx 
Music - pentru îndrăgostiți 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 M-am îndrăgostit 
de logodnica mea (co. Franța 
1983) 21.40 Puterea banilor (s, ep. 
17)'22.30 Milionarii de la miezul 
nopții Talkshow de Marius Tucă

7.00 Știri/Revistă presei 8.45 
Model Academy (s/r) 9.10 Ultimele 
5 minute (s) 10.50 Cartonașul 
galben (r) 11.50 Vedeta în papuci
12.30 Muzică populară 13.00 Viață 
sălbatică (do) 13.30 Model Aca
demy (s, ep. 88) 14.00 Știrile amiezii
14.20 Viața de la zero (s) 15.00 
Cursa anuală de canotaj Oxford - 
Cambridge (d) 15.45 Onyx by Re
quest 16.30 între prieteni (em. pt. 
tineret) 17.30 Club Hawaii (s) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s, ep. 
309,310) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Amanta (co. SUA 1991)
21.30 Știri 21.40 A treia planetă de 
la Soare (s) 22.05 Arliss (s, ep. 21)
22.30 Beavis & Butthead (s) 23.00 
Trecut ucigaș (thriller SUA 1990)

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 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose Place (s/ 
r) 12.30 Stan și Bran 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 întâlnire cu presa (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ultimul ep.) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Am întâlnit și români fericiți 
17.35 Urmărire generală 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X 21.15 Batman (co. SUA 
1989) 23.20 Știrile PRO TV 23.45 Polter
geist (s, ep. 2)

7.00 PRO TV Junior: D.a; Povestea 
magică 9.00 Superboy (s) 9.30 Poveste 
fără sfârșit (aventuri RFG 1984) 11.00 
PRO Motor 11.30 Secretele bucătăriei 
12.00 Punctul pe I (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 News Radio (s) 13.30 Să 
mori de râs (s, ep. 5) 14.00 Generația 
PRO 15.40 Gillette -Cupa Mondială 
16.10 Hercule (s) 17.00 Xuxa - prințesa 
războinică (s) 17.50 PRO Fashion 18.20 
Fete de bani gata (s, ultimul ep.) 18.50 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cădere liberă (dramă SUA 1993) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Millennium (s, 
ep. 28) 23.00 Știrile PRO TV 23.30 NYPD 
Blue (s, ep. 27) 0.15 Vineri, 13 (f. groază 
SUA 1980)

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. 70) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 70)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 71) 20.00 911: 
Apel de urgentă! (s) 21.00 Viată la 
limită (dramă SUA ’97) 23.30 Știri 0.00 
Starea de veghe (talkshow)

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. 71) 16.00 Frecventa radio 
74,5 (s) 16.55 Știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 71) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 72) 20.00 
Christy (s, ep. 15) 21.00 Ultimele zile la 
Casa Albă (dramă SUA 1989, p. I) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric (s) 
8.00 Bailey Kipper (s) 8.30 Justițiarii 
(d.a) 9.00 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 Un 
cuplu irezistibil (d.a) 10.30 Daria (d.a) 
11.00 Zona M (em. muz.) 12.00 
Eurofotbal (em. sportivă) 13.00 1999 
(s) 14.00 în căutarea dreptății (s) 15.00 
Masada (s, ep. 5) 17.00 Lumea lui 
Dave (s) 17.30 Fotbal F.C.National- 
C.S.M. Reșița 19.30 Știri 20.00 
Misterele din New Orleans (s, ep. 14) 
21.00 Ultimele zile la Casa Albă 
(dramă SUA 1989, ultima parte) 23.00 
Știri 23.30 Iluzii (dramă SUA ’82) 1.00 
Știri 1.30 Milioanele lui Madigan 
(f.a.Spania/ltalia 1968)

7.00 Știri 7.05 Model Academy (s/ 
r) 7.35 Viața de la zero (r) 8.35 Spirit 
și credință 9.10 Connan (d.a) 9.40 
O echipă fantastică (d.a) 10.05 Ani
mal Show (s) 10.30 Mighty Max 
(d.a) 11.00 Controverse istorice (do) 
11.20 Mileniul III 12.10 Onyx Music 
- voci de legendă 13.00 Tarzan (s) 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s, ep. 
311, 312) 19.00 Observator 19.45 
Un băiat de treabă (dramă SUA 
1988) 21.30 Sparks (s) 22.00 Cape 
Canaveral (s, ep. 21) 22.50 Joc 
sălbatic (f. Anglia 1996)

7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie (s)
9.30 Super Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
News Radio (s) 13.30 Să mori de râs (s) 
14.00 Hooper (co. SUA 1978) 16.15 
Lumea filmului 17.15 Al șaptelea cer (s, 
ep. 17) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 115)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Fac ce vreau 
cu viata mea (dramă SUA ’81) 22.05 
Știrile PRO TV 22.10 Cybill (s, ep. 6) 
22.40 Știrile PRO TV 23.05 Procesul 
etapei (talkshow) 1.00 Gillette - lumea 
sportului

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric (s) 
8.00 A doua familie (do) 8.30 Căutătorii 
de aur (s) 9.00 Echipa de fotbal (d.a)
9.30 Campionul (s) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Lumea lui Dave (s/ 
r) 11.00 Duminică la prânz (mag.) 
13.00 Misterele din New Orleans (s/r) 
14.00 Zăpezile din Kilimanjaro (f.a. 
SUA 1952) 16.00 Față în față la Holly
wood (s) 17.00 Videofashion (s) 18.30 
O lume nebună (do) 19.00 Știri 19.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 15) 20.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 21.00 Zi și 
noapte (dramă SUA '81) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)
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11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Comedia 
unei nopți de vară (f/r) 15.00 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial (r) 16.00 
Fotbal Hâtrick 17.00 Antonella 
(s, ep. 57) 17.45 Concursul de 
ACASĂ 18.00 Antonella (s, ep. 
58) 18.45 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul conju
gal (sj 21.45 Nimic personal (s)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Ultimul tango la Paris (f.Franta/ 
Italia 1972)

MARȚI 24 MARTIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cine
mateca de acasă: Ultimul tango 
la Paris (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 59) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
60) 18.45 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! 
(s, ep. 1) 21.45 Nimic personal 
(s, ep. 37) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Ferma suspiciunilor 
(dramă Franța 1973) 1.45 Se
crete de familie (s)

MIERCURI 25 MARTIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cinema
teca de acasă: Ferma suspi
ciunilor (dramă Franța 1973) 
16.00 Secrete de familie (s/r) 
17.00 Antonella (s, ep. 61) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s) 18.45 Marielena (s, 
ep. 70) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s, ep. 
1) 21.45 Nimic personal (s, ep. 
38) 22.45 Cinemateca de acasă: 
Podul Cassandra (f.RFG/ltalia/ 
Franța 1976) 1.45 Secrete de 
familie (s)

JOI 26 MARTIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cinema
teca de acasă: Podul Cassandra 
(f.RFG/ltalia/Franța 1976) 16.00 

Secrete de familie (s/r) 17.00 
Antonella (s) 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Antonella (s)
18.45 Marielena (s) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Cinemateca 
de acasă: M.A.S.H. (co. SUA 
1970) 1.45 Secrete de familie 
(s)

VINERI 27 MARTIE
10.30 Dragoste și putere (s/

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cine
mateca de acasă: M.A.S.H. 
(co. SUA 1970) 16.00 Secrete 
de familie (s/r) 17.00 Antonella 
(s, ep. 65) 17.45 Concursul de 
Ăcasă 18.00 Antonella (s)
18.45 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! 
(s, ep. 4) 21.45 Nimic personal 
(s, ep. 40) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Osânda (dramă
România 1976) 1.45 Secrete de 
familie (s)

SÂMBĂTĂ 28 MARTIE
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Cinemateca de acasă: Osânda 
(dramă România 1976) 15.00 
Omul mării (s, ep. 21, 22)
16.30 Casa serialelor 17.00 
Antonella (s) 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Antonella (s)
18.45 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Bătrânul și 
marea (dramă SUA 1958) 
22.00 Marile povești de 
dragoste: Ernest Hemingway - 
Martha Gelhom; Edward VIII - 
Mrs Simpson 22.30 Dantelă 
(dramă SUA '84, p. I)

DUMINICĂ 29 MARTIE
9.00 Sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Mag. 10.30 Baschet 
NBA: Orlando-Houston 14.00 
Ghetele de aur (mag.) 14.30 
FIFA Mag. 15.00 NBA Action 
15.25 Gillette World Cup Spe
cial 16.00 Top Gol Europa 
16.50 Fotbal II Calcio (d) 18.55 
Faza zilei 19.30 D.a. 20.00 
Arhiva neagră (s) 20.45 
Incoruptibilii (s) 21.30 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea 
război mondial (do) 22.30 
Dantelă (dramă SUA 1984, p. 
II) 0.00 Scorpio (f. SUA 1973)

DORIȚI SA REVENIȚI 
CONSILIER FINANCIAR?
O reală șansă în această 

privință o oferă Casa de Pensii Pri
vate "Concordia Română''. Pentru 
a cunoaște detalii în această 

i privință, iată ce ne-a declarat dna 
| Carmen Avram, directoarea Filialei 

din Deva a S. C. CARE S.A., 
distribuitor principal al Casei de

| O meserie de viitor
Pensii Private "Concordia Română".

- Ca o alternativă la pensia de 
stat, noua firmă, care acum are 14 
filiale ce funcționează în țară, oferă 

I posibilitatea solicitanților de a be- 
I neficia de avantajele pensiei pri

vate. în acest scop, cu avizul și sub 
I supravegherea Ministerului Fi

nanțelor s-a înființat Casa de Pensii 
Private “Concordia Română" S.A., 
cu sediul în București. Aceasta s-a 
înființat și funcționează după 
sistemul occidental, respectiv al 
așa-numitelor rente, care pot fi de 
bătrânețe, de școlarizare pentru 
copii, de vacanțe, inclusiv pentru 
șomaj. în prezent societatea 
funcționează pe baza Legii 47/1991 
și Legii 136/1995, acum aflându-se 
depus un proiect de lege avizat de 
Ministerul Muncii și Protecției

Din activitatea Poliției Municipiului Deva
S Prins in flagrant
Lucrătorii Biroului Ordine 

publică l-au prins în flagrant pe 
numitul Lazăr Vasile, de 48 de 
ani, din Hunedoara, fără 
Ocupație, cu antecedente 
penale, în timp ce sustrăgea 
cantitatea de 177 kg de fier 
vechi în valoare totală de 
261.800 lei. Prejudiciul a fost 
recuperat în totalitate.

Sociale denumit "Legea pensiilor 
administrate private", care 
așteaptă să intre în dezbaterea 
parlamentului.

- Care este, în context, 
situația cu consilierii fi
nanciari?

- Noi dorim să formăm 300 

de consilieri financiari pentru 
filiala Deva. De menționat că 
școlarizarea se face gratuit, cei 
interesați urmând un curs 
informativ de 12 ore, eșâlonat pe 
câte 3 zile, după examinarea 
cursanților acestora înmânându- 
li-se o diplomă de absolvire. în 
continuare, calitatea de consilier 
se dobândește completând 
studiile prin intermediul cursurilor 
organizate de Societatea de 
consultanță financiară. Pentru 
înscrierea la curs sunt necesare 
studii liceale, de preferință 
provenind din rândul șomerilor, 
fiind acceptate și persoane ce pot 
lucra pe bază de convenții civile 
în afara serviciului propriu-zis. 
Este o ofertă care merită să fie 
luată în seamă. (N.T.)

O 4 plecat fără să 
plătească

Numitul S.I., de 45 de ani, 
din Deva, în timp ce se afla în 
stația de benzină MOL, a 
alimentat autoturismul cu 
cantitatea de 36 de I de 
motorină, plecând fără să 
achite contravaloarea aces
teia.

Prejudiciul în valoare de

De ce ni se iau bani în plus?

i care

Cu mulți ani în urmă, Filiala 
de pescuit Deva a AGVPS 
ținea rn sala Liceului 
Pedagogic ședințe cu toți 
membrii, pescari și vânători, 
unde se dezbăteau tot felul de 
aspecte. Mai nou, s-a renunțat 
la aceste întâlniri și hotărârile 
se iau de un comitet format din 
circa zece oamen 
hotărăsc pentru 
cei peste 1.000 de 
pescari din Deva 
ce măsuri să fie 
luate. Așa s-a 
ajuns ca permisul 
de pescuit să coste, în acest 
an, 140.000 lei, în timp ce la 
alte filiale județene costă 
numai 80.000 lei (caz concret, 
județul Gorj ș.a.). Cum justifică 
Agenția județeană Deva 
diferența de 60.000 lei?

Pentru perioada de 
prohibiție (15 aprilie -15 iunie), 
pescarii au voie să pescuiască 
în bălțile de pe lângă Mureș și 
în două lacuri de acumulare de 
pe Râu Mare. Până aici, toate 
bune. Dar de ce să fie obligați 
toți membrii pescari să 
plătească cei 60.000 de lei și 
să nu plătească acești bani 
numai cei ce vor să pescuiască

118.338 lei a fost recuperat în 
totalitate și a fost restituit 
unității păgubite. în această 
cauză s-a întocmit dosar penal, 
cu autorul în stare de libertate.

P Hoți de mașini
Erdos Ladislau, de 39 de 

ani, și Micu Valentin, de 27 de 
ani, ambii din Deva, au sustras 
în noaptea de 26/27 februarie 

în perioada respectivă?
Astfel, afișul de pe ușa 

filialei consider că trebuia să 
conțină următoarele două 
paragrafe: a) membrii pes
cari care vor să pescuiască 
în perioada de prohibiție 
plătesc 80.000 lei plus 
60.000 lei; b) cei care nu vor 

să pescuiască în 
prohibiție plătesc 
80.000 lei.

Felul cum a 
procedat AGVPS 
Hunedoara 
Deva consider că 

este o jecmănire pentru că 
nu au vrut să elibereze nici 
o viză numai cu suma de 
80.000 lei și s-a procedat 
fortuit la încasarea în plus a 
sumei de 60.000 lei. Și 
aceasta în timp ce apele 
Mureșului depășesc cu mult 
gradul de poluare, iar 
braconierii își fac de cap, 
pescuind cu tot felul de 
unelte nepermise.

(Semnează un pen
sionar căruia i s-a încasat 
60.000 lei în plus, după 
bunul plac al membrilor 
comitetului de filială.)

1998 autoturismul Dacia 
1300 aparținând lui Oltean 
Florin. Autoturismul a fost 
tamponat și abandonat la 
viaductul de la ieșire din 
Deva, spre Sîntuhalm.

Cei în cauză sunt 
cercetați în stare de libertate 
pentru comiterea infracțiunii 
de furt calificat. (A.N.)

pentru

w
Acum poți cumpăra numai cartela 
reîncărcabiiă CONNEX GOI
Noul pachet CONNEX GOI PENTRU TELEFONUL TĂUI 
conține o cartel! SIM refncărcabllfi, compatibilă cu cele 
mal noi modele de telefoane mobile.
Cu o valoare Inițială ce permite pînă la 60 d« minute 
de convorbiri naționale, cartela CONNEX GOI îți oferă 
un control complet asupra creditului, pdn afișarea 
acestuia pe ecranul telefonului TÂUI
Cu 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 piua, poți vorbi Imediat în străinătate, fără a fi nevoie 
de vreun depozit bancar.

Informații la: 302.11.11
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Deși taxele au crescut,
plățile sunt „la zi”

Rep.: Este unanim recu
noscut faptul că anul 1998 se 
dovedește a fi unul foarte difi
cil pentru români. Fiscalitatea 
este excesivă, impozitele și 
taxele către stat fiind 
actualizate la sfârșitul anului 
trecut. Dna directoare, care 
este procentul cu care s-au 
majorat?

R.Ș.: intr-adevăr, la sfârșitul 
anului trecut, mai precis în 24 
decembrie, era publicată în 
Monitorul Oficial al României 
Ordonanța de Urgență nr. 84 
care modifica și completa Legea 
nr. 27/1994, actualizând 
impozitele cu indicele de inflație. 
Din 1994 taxele locale au rămas 
neschimbate, fiind necesară 
această actualizare Practic, ele 
s-au majorat cu 100%, însă 
diferă, după cum este și firesc, 
în funcție de zonă.

Rep.: în condițiile acestea, 
oamenii își plătesc datoriile 
față de stat?

R.Ș.: Da, se poate spune că 
majoritatea nu întârzie să 
plătească. Noi am făcut 
publicitate prin mass-media, 
astfel încât persoanele fizice și 
cele juridice să știe exact care 
sunt termenele de plată.

Rep.: Ce se întâmplă cu 
cei care nu plătesc?

R.Ș.: Este important de știut 
că impozitele pot fi plătite 
eșalonat, existând patru

O S-a înființat Aso
ciația pentru protecția 
consumatorului

După Deva și Orăștie, 
Hunedoara este al treilea 
municipiu unde se înființează 
o Asociație pentru protecția 
consumatorului. Având perso
nalitate juridică, acest tip de 
asociație, non-profit, este o 
expresie a implicației societății 
civile în controlul activităților ce 
ar putea să aducă prejudicii 
consumatorului. Asociația 
urmărește, printre altele, să nu 
fie lezate interesele materiale 
ale consumatorului prin 
achiziționarea de produse de 
slabă calitate, să nu existe 

termene. Celor care nu plătesc li 
se calculează majorări de 
întârziere, urmate de procedurile 
de executase silită.

Rep.: în câte cazuri ați fost 
nevoiți să recurgeți la astfel 
de măsuri?

Dialog cu dna econo
mist Rodica Șunda, 

directoarea
Administrației9 
Financiare a 
municipiului
Hunedoara

R.Ș.: De la începutul anului 
avem 150 de agenți economici 
și 648 de persoane fizice pentru 
care am declanșat procedurile 
de executare silită. Numărul 
pare destul de mare, însă aici 
sunt incluși toți cei care au de 
plătit amenzi de diverse tipuri, 
cheltuieli de judecată, 
despăgubiri etc. Noi suntem 
însărcinați cu colectarea 
acestora.

Rep.: Ce lege este cea 
mai des încălcată?

R.Ș.: Legea evaziunii 
fiscale, datorită complexității ei. 
Cele mai multe probleme apar 
datorită vedepunerii declarațiilor 
pentru plata T.V.A., a impozitului 
pe profit și a impozitului pe 
salarii.

posibilitatea efectuării unor 
servicii necorespunzătoare din 
punct de vedere al calității 
prestației și, nu în cele din 
urmă, în cazul când consu
matorul achiziționează produse 
electrocasnice de îndelungă 
folosire, se urmărește în ce 
condiții de calitate și seriozitate 
se asigură service-ul de către 
firma care vinde.

Discutând despre noile 
agenții pentru protecția consu
matorului, dl ing. loan Marcu, 
directorul OJPC Hunedoara- 
Deva, precizează că rolul 
acestora în acțiunile de control 
specific și de sesizare a 
organelor abilitate să ia măsuri

Rep.: Cum colaborați cu 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice și Controlului 
Financiar de Stat Hune
doara?

R.Ș.: Am putea spune că 
nu am avut nici o problemă. 
Colaborarea este excelentă, 
nu doar la nivelul conducerii, 
ci și cu serviciile din cadrul 
acesteia.

Rep.: Câți angajați 
aveți?

R.Ș.: Dacă îi numărăm și 
pe cei care lucrează la 
„Trezorerie” sunt 61. Destul 
de puțini, mai ales că raza 
noastră de acțiune este destul 
de mare.. Rșspundem în 
primul rând de municipiul 
Hunedoara, însă și de 
localitățile Peștișu Mare, 
Hășdat, Groș, Boș și Zlaști.

Rep.: Ce vă doriți de la 
viitor, în ceea ce privește 
activitatea dumneavoastră?

R.Ș.: în primul rând, avem 
nevoie de mai multă tehnică 
de calcul. Este greu să-ți 
desfășori eficient activitatea 
fără ca tehnica de calcul să 
fie la un nivel corespunzător. 
Pe de altă parte, este mare 
nevoie de un automobil, însă, 
deocamdată, ne descurcăm 
cum putem.

Rep.: Dna directoare, vă 
mulțumim.

punitive trebuie să devină din 
ce în ce mai important. OJPC 
încurajează înființarea de 
astfel de asociații, susți- 
nându-le pe diverse căi, 
inclusiv editarea de pliante 
informative pentru populari
zarea rolului acestor asociații.

O Grupul “CANON” 
in Franța

Cu prilejul vizitei pe care 
Asociația de schimburi 
culturale FRADEV o va 
efectua săptămâna viitoare 
în Franța, grupul hune- 
dorean CANON va susține 
recitaluri în câteva localități 
franceze. Membrii grupului 
vor interpreta cântece mai 
noi ori binecunoscute din 
repertoriul propriu, dar și din 
cel internațional, incluzând 
și piese în limba franceză.
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Librăria “George Coșbuc” 
din centrul Hunedoarei, 
aparținând rețelei de librării 
“Bibliofor", este un fief 
important al comerțului cu 
carte în municipiul de pe 
Cerna. Inevitabil, asaltul 
prețurilor a cucerit și sfera 
editării, tipăririi și comer
cializării acestor fructe ale 
gândirii și imaginației care 
sunt cărțile. Multe din edituri 
scot pe piață cărți ce 
valorează peste o sută de mii 
de lei, sumă, să recunoaștem, 
extrem de greu de plătit dintr- 
un salariu ce reușește cu greu 
să acopere chiar și nevoia 
fiziologică de hrană a indi
vidului.

în aceste condiții, ne 
spune dna Violina Boldescu, 
librar șefia “George Coșbuc”, 
s-a introdus, pentru clienții 
serioși și permanenti ai 
librăriei, posibilitatea achitării 
în 2-3 rațe a cărților cum
părate. “în cazul când va
loarea cărților este sub 500 de 
mii de lei, clientul poate plăti 

^în două rate lunare, între 500

Membrii Consiliului local 
al municipiului Hunedoara 
s-au întâlnit joi (19 martie) în 
cadrul unei ședințe ordinare. 
Pe ordinea de zi a acesteia au 
figurat câteva proiecte de 
hotărâri de mare actualitate 
pentru viața municipiului, 
șapte proiecte fiind propuse 
dezbaterii și aprobării con
siliului.

1. Proiect de hotărâre 
privind organizarea cură
țeniei generale de primăvară 
în municipiul Hunedoara.

2. Proiect de hotărâre 
privind modificarea și com
pletarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 46/1994 referitoare la 
constatarea și sancționarea 
contravențiilor pe raza 
municipiului Hunedoara.

3. Proiect de hotărâre 
privind stabilirea prețului de 
vânzare a casetelor video și a 
albumelor „Castelul Corvi- 
neștilor”.

4. Proiect de hotărâre 

Grupaj realizat de Georgeta BÎRLA, Adrian SĂLĂGEAN, Andrei NiSTOR

de mii și un milion de lei se pot 
plăti trei rate lunare, iar pentru 
ce depășește un milion de lei 
este nevoie de aorobarea 
conducerii firmei pentru a
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stabili structura ratelor”, 
precizează dna Boldescu.

în ultima vreme, cum
părătorii de carte hunedoreni 
se orientează spre literatura de 
mare valoare, vânzându-se 
bine romanele scriitorilor cla
sici, dar și cărțile romancierilor 
contemporani celebri. Este în 
declin literatura “romantico- 
siropoaso-erotică” de tip 
Sandra Brown, probabil din 
cauza concurenței redutabile a 
roiului de tele-novele ce 
înțepenesc în fața micilor 
ecrane milioane de tele
spectatori. în schimb se vinde,

Ședința Consiliului local
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 27/1997 
referitoare la numirea 
membrilor Consiliului de 
administrație ia Regia 
Autonomă de Interes Local a 
municipiului Hunedoara.

5. Proiect de hotărâre 
privind trecerea din regim de 
închiriere în regim de con
cesionare a terenului aferent 
construcției definitive, legal 
construită, de pe str. Avram 
lancu, nr. 14-16, pergolă.

6. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea folosirii 
sumelor obținute din trans
miterea cu plată a spațiilor 
comerciale proprietate a 
statului, aflate în adminis
trarea RAIL Hunedoara, 
pentru lucrări de reparații la 
blocul L1, sc. B, cu 30 
apartamente, str. Batiz, mun. 
Hunedoara, în vederea 
folosirii acestor apartamente 
ca locuințe sociale.

7. Proiect de hotărâre 

de asemenea, bine literatura 
de specialitate, în top fiind 
cărțile de calculatoare ale 
editurii Teora, care și-a 
inaugurat de puțin timp un 
colț al său în cadrul librăriei. 
Sunt căutate, de asemenea, 
cărțile de filozofie, de drept 
sau de medicină. Edituri ca 
Humanitas, Polirom sau 
Anastasia și-au format o 
clientelă selectă, pe măsura 
valorii cărților publicate.

Unii dintre concurența cei 
mai redutabili ai librarului 
sunt, conform celor spuse de 
dna Boldescu, inspectorii 
școlari din cadrul Inspec
toratului Școlar Județean 
Hunedoara. “Funcție de 
specializarea fiecăruia, 
inspectorii școlari promo
vează în școli cărțile 
diferitelor edituri, cărți care 
sunt, în general, cuprinse în 
bibliografia elevilor. Acest 
lucru frustrează librăria de o 
categorie importantă de 
clienți și am numi elevii”, 
precizează interlocutoarea.

privind aprobarea planurilor 
urbanistice de detaliu 
„Spălătorie auto și snack
bar” - S.C. „Internațional 
Onix Trans Company” SRL, 
intersecția Bd Dacia cu str. 
Buituri și „Locuință de 
serviciu și birouri firmă” 
S.C. „Bleau Prodex” SRL, 
Aleea Bicicliștilor.

Asupra aspectelor mai 
importante dezbătute în 
cadrul ședinței vom reveni 
în numărul următor al 
paginii „Viața Hunedoarei”.

începând din această 
lună, Primăria municipiului 
Hunedoara are un alt 
secretar. în urma con
cursului organizat de 
această instituție în ujrmă 
cu aproximativ o săptă
mână funcția de secretar al 
primăriei a fost ocupată de 
dl Rață Bugnariu Aurel, 
până în acel moment șeful 
Serviciului de Administrație 
Publică Locală.

)'BaircaJ **Traiimi llvaiictai* 1’
- Suicuursaillai iDevai 

Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 42, 
jud. Hunedoara

* TH OO-4O-54-232258, 232280; Fax: 232280

ACTUAL SI IMPORTANT♦
1. Acordă credite în condiții avantajoase pe termen 

de 5 ani pentru:
t cumpărare de spații cu destinația :

- birou notarial;
- birou avocat;
- cabinet medical.

• construcții de imobile cu destinația birou notarial, 
birou avocat, cabinet medical.

Informații suplimentare la Departamentul Credite din 
cadrul Sucursalei.

2. în baza convenției semnate cu Ministerul 
Agriculturii, din data de 11 martie a.c.. Banca 
Transilvania este autorizată să deconteze cupoanele 
primite de către furnizorii de produse și servicii pentru 
agricultură în campania de primăvară-vară, respectiv 
toamna anului 1998. Cupoanele se primesc spre 
decontare în perioada 16.03.1998 - 30.11.1998, la toate 
sucursalele Băncii Transilvania din țară.

Informații suplimentare la Serviciul Contabilitate din 
cadrul Sucursalei.

CONSILIUL UE ADMINISTRAȚIE 
AL SC “METALUL” S.A. PEȘTIȘ 

HUNEDOARA 
cu sediul in Peștișu Mare 

nr.363
CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08.04.1998, ora 

9,00, la sediul societății, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al administratorilor.

2. Raportul comisiei de cenzori.

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

1997.

4. Aprobarea BVCpe anul 1998.

5. Aprobarea organigramei pe anul 1998.

6. Aprobarea programului de investiții și a reparațiilor capitale pe anu/1998.

7. Alegerea reprezentantului FPS în Consiliul de Administrație.

8. Diverse.
în cazul neintrunirii cvorumului, adunarea generală ordinară se va ține în 

jlata de 09.04.1998, în același loc și Io aceeași oră. .

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE al 

SC METALCHIM s’a. Deva
convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în 
data de 08.04.1998, ora 12,00, Ia sediul societății 
din str. 22 Decembrie, bloc 4, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31.03.1998, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe anul 1997.
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 1997.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului 

de profit și pierdere și repartizarea profitului net 
pe anul 1997.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
1998.

5. Diverse.



_________________ I_____________ '

CCWS/L/l/l LOCAL AL COMWffl BRETEA
______________ ROMAAMj______________

Organizează licitație publică în vederea concesionării unor terenuri de 
construcție pentru realizarea a 8 locuințe cu parter și un etaj, în satul Bretea 
Română, în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată în 1997:

> suprafața unei parcele este de 1000 mp;
> preț minim de concesionare pentru teren front la DJ 500 lei/mp/an;
> preț minim de concesionare pentru teren situat la drumul amenajat 400 

lei/mp/an;
> concesionarea se face pe 99 ani;
> garanția de participare a licitației este de 50.000 lei pentru o parcelă;
> taxa de participare la licitație este de 300.000 lei.

Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține contra cost de 
la sediul Consiliului local al comunei Bretea Română, începând cu data de 
20.03.1998.

Ofertele se depun până la data de 09.04.1998, ora 10,00, la sediul 
Consiliului local al comunei Bretea Română.

Licitația publică va avea loc la data de 10.04.1998, ora 12,00, la sediul 
Consiliului local al comunei Bretea Română.

V- - . . . . ..................................... - ---- y

HERLITZ ROMÂNIA S.Â.
cu sediul în Tg. Mureș, str. Depozitelor 22, fax 065/255722 

angajează AGENT DE VÂNZĂRI pentru județul Hunedoara. 
Condiții: preferabil studii superioare și deținător autoturism. 
Posibilități de cîștiguri atractive; program de lucru flexibil.
Dacă vă considerați persoana potrivită trimiteți C.V.-ul dv. prin 

poștă sau fax până la data de 50 martie 1998.
Informații suplimentare la tel. 065-255582, secretariat. ... ... ■ . *

Primăria Municipiului

Organizează

| Licitație publică J
în vederea concesionării de terenuri, după cum urmează:
0 480 m2 teren situat în str. Independenței, lângă Cimitirul

Ortodox, pe care sunt executate 24 de garaje (de la nr. 422 până la 
nr. 446);

0 56Q m2 terep situat în str. Independenței, lângă Stația
meteo, pe care sunt executate 28 de garaje (de la nr. 494 până la nr. 
518) și 3 garaje fără număr lângă curtea Liceului Economic.

0 640 m2 teren situat în str. Ă. lancu, în spatele bl. 10-12, pe
care sunt executate 32 garaje.

Se vor relua licitațiile pentru următoarele amplasamente existente: 
0 Str. Independenței (în spatele bl. 31,27,23,13), lângă 

Căminul E.M. Livezeni;
0 Str. Gen. Dragalina;
0 Str. Minerului;
0 Aleea Florilor, lângă Stația Trafo;
0 Str. Carpați, lângă Grădinița cu program prelungit;
0 Str. Gen. V. Milea, lângă INSEMEX.

Concesionarea terenului se face în baza Hotărârii Consiliului Local 
nr. 47/1997.

Taxa minimă de pornire la licitație este de 8.000 lei/m2/an.
Taxa de participare la licitație este de 50.000 lei. 
Garanția de participare la licitație este de 130.000 lei.
Ofertele se depun până la data de 13.04.1998, ora 15, la 

Secretariatul Primăriei.
Licitația va avea loc în data de 14.04.1998, ora 10, la Primăria 

Municipiului Petroșani.
Documentațiile si informațiile se obțin de la Serviciul Urbanism si , t f , f

Amenajarea Teritoriului, zilnic între orele 13-15, începând cu data de 
01.04.1998.

Se public i minuta sentinței civile 2bb/ 
1998, pronunțată de Judecătoria Deva

Admite acțiunea civilă introdusă de reclamanții Vasile Aurel domiciliat în 
Deva str. Crișan nr. 17, Voinea Mihaela domiciliată în Simeria str. Crișan Bl. 16, ap. 
4, Vasile Maria domiciliată în Simeria str. Crișan Bl. 16, ap. 4 împotriva pârâtului 
lancov loan cu domiciliul necunoscut citat prin mica publicitate a ziarului Cuvântul 
liber și în consecință:

Constată nulitatea absolută a declarațiilor de renunțare la succesiunea 
defunctului Vasile Romulus, decedat la 2 martie 1991, dată de către reclamantul 
Vasile Aurel și Vasile Sabin.

Dispune reducțiunea testamentului autentificat sub nr. 194/43 din 1960 de 
către fostul Notariat de Stat Deva, lăsat de defunctul Vasile Romulus la cantitatea 
disponibilă de 1/3 parte.

Dispune revizuirea sentinței civile 3526/1992 a Judecătoriei Deva pe care 
o anulează și constată că au vocație succesorală după defunctul Vasile Romulus, 
reclamanta Vasile Maria în calitate de soție supraviețuitoare în coța de 2/8 parte, 
reclamantul Vasile Aurel cota de 3/8 parte, numitul Vasile Sabin decedat în 1996 
cota de 3/8 parte în calitate de fii.

Constată că masa succesorală rămasă după defunctul Vasile Romulus se 
compune din imobilul casă, curte și grădină înscrisă în C.F. 174 Certeju de Sus nr. 
top. 1349/1.

Constată nulitatea absolută a certificatului de moștenitor nr. 1039/25. 
XI.1992 a Notariatului Deva.

Dispune înscrierea dreptului de proprietate al părților în c.f. conform 
prezentei hotărâri.

Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare. 
Pronunțată în ședința publică din 26 ianuarie 1998.

Președinte, Grefier,
(2915)\ 

Distribuția Gazelor Naturale Tg. Mureș 
Regionala Gaz Metan Deva 

y________________ str. £. Gojdu, nr. 85_________________,
Anunță licitație publică deschisă, fără preselecție, pentru servicii de topografie 

în vederea stabilirii și evaluării terenurilor deținute de DGN Tg. Mureș, conform HG 
834/1991, pe teritoriul Regionalei Deva în județul Hunedoara.

Licitația se programează cu plic închis, pe baza caietului de sarcini care poate 
fi ridicat, contra sumei de 50.000 lei, de la sediul Regionalei Gaz Metan Deva, str. 
E. Gojdu, nr. 85, Compartimentul Mecano-Energetic.

Ofertele, în dublu exemplar, se depun în plic sigilat, până la data de 
03.04.1998, ora 9, la sediul Regionalei Gaz Metan Deva. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 03.04.1998, ora 14, la sediul Regionalei Deva, în prezența 
reprezentanților ofertanților.

Informații suplimentare la telefon 054/227090, interior 115.



Cuvântul liber 20 MARTIE 1998

• * • Vând ieftin. în rate, cruci

• Caut pentru închiriere garso
nieră sau apartament 2 camere, 
mobilat, cu telefon. Efectuez trans
port intern cu auto 1,3 tone (dubită). 
Tel. 213110(2820)

marmura 1.850.000, mozaic 450.000.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan cu 
proiect casă, gaz, sat Bejan, mașină 
spălat Diamant 550 T, nouă, garanție. 
230795 (2826)

• Vând 1500 mp teren intravilan. 
Informații Șoimuș, tel. 668133 (2918)

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

• Vând sau schimb apartament 
4 camere, cu 2 camere,sau garso
nieră, ultracentral. Tel. 219089 
(2816)

• Vând casă Deva, str. T. Vladi- 
mirescu, 16. Tel. 213348, 215169 
(2822)

• Vând casă cu etaj, anexe, 
grădină 15 ari, sat Brănișca, nr. 196, 
fam. Lazăr Teodor. Tel. 666415 sau 
094825908 (2901) .

• Vând urgent apartament 2 
camere, central, confort 1, de
comandat, (ne)mobilat. Tel. 620890, 
orele 15-18, 213612 (2900)

• Vând apartament 2 camere, 
zona Miorița. Tel. 224345 (2905)

• Vând casă sau grădină, canali
zare, apă, gaz. Deva str. Mureșului, 
nr.2 (2916)

• Vând (schimb) apartament 4 
camere și garaj, zona pieței centrale, 
cu casă proprietate. Deva tel. 
215351, după ora 15 (2911)

• Vând casă, grădină, pădure, 
sat Fizeș, corn. Băita. Tel. 623462 
(2827)

• Vând casă, atelier, anexe, 
grădină, Șoimuș. Informații 666531, 
orele 19-22. (3001)

• Vând apartament 2 camere, cu 
îmbunătățiri, Aleea Romanilor, bl. 20, 
parter. Informații tel. 219384 (3008)

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

• Vând camion Roman carosat, 
8 to, negociabil. Tel. 242532 (2890)

• Vând urgent remorcă furgon 
7,5 tone, roți duble, preț convenabil. 
058/753073 (2813)

• Vând mașină confecționat cuie 
25 mm - 120 mm, tip HCC4, nouă, 
autobuz Ikarus 211, stare perfectă 
de funcționare. Tel. 232033 sau 
216909 (2898)

• Vând tractor U 445, cu acce
sorii, plug, săpătoare, remorcă, preț 
negociabil. Tel. 214674, după ora 16 
(2909)

• Vând Dacia 1300 și Trabant 
601, preț negociabil. Tel. 234242 
(2445)

• Vând Wartburg, stare de 
funcționare. Tel. Deva 215190 
(2926)

• Vând autoturism Dacia 1310, 
fabricație 1990. Tel. 218841, orele 
19,30-22. (2927)

• Vând Ford Taunus, model 1980, 
cumpăr talon Audi 100, model 1982, 
tel. 092260035 sau 054/715886 
(3101)

■ Vând Trabant 1989, stare 
excepțională, Hunedoara, str. Zambi
lelor, bl. 45, ap. 20, Micro V.(1325)

• Vând Trabant 601, stare de 
funcționare. Informații Zdrapti, nr. 1 
(2769)

• Vând serviciu de masă, 44
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit,fumuriu, preț 450.000 lei. 
Tel. 215729. (2602) __________

• Vând mașini înghețată, ieftine, 
italiene și germane. Tel. 059 341639 
(40866)

• Vindem motoferăstraie, moto-
coase, minigatere Stihl Germania, 
scule electrice de mână și genera
toare de curent - Bosch, compre- 
soare, hidrofoare, pompe Electra 
Bekum. Informații Deva, b-dul 
Decebal, b l, parter. Brad, str. Avram 
lancu, bl.43, parter, sau la tel/fax 
054/230613 (2676)____________

• Firmă particulară din Sibiu vinde 
en gros cauciucuri import Germania 
(13 și 14) la prețul de 80-85.000 lei/ 
buc, prețul include și TVA. Tel. 069/ 
233831, 069/427657 (2697)

Tel. 092/701422,094/527690 (3904)
• Vând convenabil mașină cusut 

electrică, bicicletă copii, motocultor. 
Tel. 212463 (2882)

• Cumpăr motor barcă. Tel. 
213961, orele 18-21 (2895)

• Vând cuptor rotativ de pâine, 
cu 4 cărucioare, malaxor, aparat de 
produs aburi, rezervor cu com
bustibil. Tel. 069/431871 (2881)

• Vând 4 scaune tapițate, solide, 
puțin folosite, neqociabil. Tel. 216365 
(2815)

• Cumpăr porci, bovine, pentru
sacrificare. Tel. 211443, 232214 
(2897)_______________________

• Vând video Philips, nou, 4 
capuri. Tel. 671527 (2904)

• Cumpăr material săditor căp
șuni, contra bonuri agricultură. Tel. 
620832 (2914)

• SC Romavicom SRL Deva
vinde pui carne de la ferma par
ticulară situată în Mintia, platforma 
Mureș, Casa Agronomului. Tel. 
233484 (2923)________________

• Vând și montez parbrize auto. 
Deva, str. Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (2828)

• Vând restaurant, bar, motel 
Vața Băi. Informații tel. 056/195151, 
preț rezonabil.

• Cumpăr două scaune stil vechi. 
Tel. 054/212487.

• Vând electrocompresor nou, 
ECS l,5, industrial, în 3 pistoane. Tel. 
241923 (2929)

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

• Vînd orice telecomandă pentru 
televizor (90.000), video, satelit. 092/ 
368868 (5962)

• Vând chioșc aluminiu, 52 mp, 
bar plus ABC, 38 milioane, tel. 054/ 
718708 (1315)

• Vând boilere și centrale termice, 
pe gaz, import. Execuție instalații 
sanitare și de încălzire centrală. Tel. 
092/701072, 723908 (1319)

• Vând SRL, preț avantajos, 
relații la tel. 094/583142 (2564)

• Vând remorcă de 500 kg, cu 
prelată și teren intravilan. Tel. 
621914,(3354)

• Vând SRL, fără activitate, 
Orăștie, 1 Mai, 24, tel. 241221 (1286)

• Vând central casă cu grădină 
și anexe, încălzire, gaze, comuna 
Turdaș, nr. 41. (1288)

• PREȚURI INCREDIBILE! Cân
tare electronice, 2.965.000, tele
foane 156.400, mașini de scris 
991.800, calculatoare cu bandă 
505.700. NOU! Case marcaj în rate, 
fără dobândă!. Tel. 054/715213 
(1329)_______________________

• Vând urgent talon Dacia 1300, 
tel. 721667, 092282514 (1332)

• Vând convenabil SRL, fără 
activitate. Informații tel. 720025 
(1327)

• Vând circular, funcționabil, 220 
kW, motor 380 V, tel. 651584 (2767)

• Vând jocuri distractive video 
și Flipper, avantajos. Tel. 651077 
(2768)

• Vând semănătoare mecanică, 
4 rânduri, preț negociabil, Băiești, nr. 
6, comuna Pui.(2567)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• 6chimb/vând apartament trei 
camere Tg.Mureș, cu două camere 
Deva. Tel. 217-287, după ora 17 
(2441)

• Schimb/vând casă, anexe, 
pământ 10 ha, loc. Agadici - Caraș 
Severin, cu apartament 4 camere, 
zonă centrală, sau alte variante. Tel. 
222251 (2824)

ÎNCHIRIERI

• Societate de Valori Mobiliare 
caută spațiu și agenți pentru Deva, 
Hunedoara, Brad. Tel/fax 054/ 
247917 (1287)

PIERHER1

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Matanie Ionel. îl declar nul. (1330)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Rotariu Florin. îl declar nul. (1328)

OFERTE
SERVICII

• Paralescu loan - activitate 
independentă - prestez servicii în 
domeniul financiar contabil. Infor- 
mații tel. 216279, 711451 (2896)

• Contabil autorizat țin evidențe 
contabile pe calculator, certific bilanț. 
Tel. 222251 (2823)

• Firmă de distribuție caută
agenți comerciali, posesori de 
carnet de conducere și auto. Tel. 
092734877 (2913)_____________

• 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 
(2012)

DIVERSE

• In baza autorizației 15180/98 
doamna Bogdan Carmen din Deva 
practică activitate de comerț 
produse alimentare, nealimentare 
etc. (2906)

• Asociația Familială Oinac Marin 
"Solitar" Călan funcționează în baza 
autorizației 15028/98 cu activitate 
de comerț produse alimentare, 
nealimentare. (2907)

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

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 6 săptămâni de 
când ne-a îndoliat sufletele nemăr
ginita durere a pierderii celui care 
a fost un om neprețuit

COSTEL BÎRLA
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 22 martie, ora 
12, la Cimitirul Bejan.Dumnezeu să- 
I odihnească în pace ! Soția Diana 
Felicia și cumnata Corina. (2952)

• Frații, cumnatele și nepoții din 
Deva nemângâiați continuă să 
plângă dispariția prematură a 
dragului lor

COSTEL BÎRLA
Fără el fiecare zi va fi pentru 

totdeauna mai săracă. Fie-i țărâna 
ușoară I (2952)

• Doar eterna amintire mai 
poate umple o parte din golul pe 
care l-a lăsat în urma sa

COSTEL
lipsindu-ne de marea sa omenie și 
generozitate. Finii Ileana, Diana și 
Adi. (2952)

• Sora Maria și cumnatul 
Constantin mai varsă o lacrimă pe 
mormântul lui

COSTEL
prea devreme dispărut, dar mereu 
viu în sufletele noastre.Dumnezeu 
să-l odihnească ! (2952)

• Un gând pios și veșnică 
pomenire la comemorarea celor 6 
săptămâni de la tragica dispariție 
a minunatului nostru unchi

COSTEL BÎRLA
Nepoții Mariana și Rubin, Petrică 

și Emilia cu copiii. (2952)
• Se împlinesc șase săptămâni 

de când draga noastră

VALENTINA SCHEAU
în vârstă de 49 ani, din Săcămaș, a 
plecat de lângâ noi.După ani și ani 
de zile/De dureri și suferințe/ Boala 
nu te-a mai iertat/ Moartea la ea te- 
a luat/ Și te-a dus în depărtări/ Lângă 
al tău cuscru

TRANDAFIR
/ Ne-ați lăsat pe noi plângând/ Și de 
voi tot întrebând/ Dar voi nu mai 
auziți/ Vă plângem și vă jelim/ Cât 
pe lume noi trăim./ Nu vă vom uita 
niciodată. Soțul Achim, fiica Mirela, 
ginerele Adrian, fiul Daniel, nora și 
nepotul Cerni, Felicia și cuscra 
Marinela din Leșnic. Comemorarea 
duminică la Biserica din Săcămaș, 
ora 12. (2856)

• Cu nemărginită durere familia 
anunță împlinirea a patru ani de la 
pierderea și trecerea în veșnicie a 
dragului nostru

NICOLAE MEZEI
Parastasul de pomenire sâmbătă 

21 martie, ora 11,30 la cimitirul 
ortodox din str. Eminescu, Deva. 
(2819)

• La împlinirea unui an de la 
deces, duminică 22 martie vor fi 
pomeniți Gisela și Nicolae Todor. 
Neuitați vor rămâne pentru Ica fiică, 
Ghiță ginere, Călin, Corina și Radu 
nepoți. (MP)

• Nimic nu poate stinge dorul și 
durerea din sufletele noastre nici 
acum la 6 luni de la despărțirea de 
dragul nostru soț, tată și bunic, cel 
care a fost

STRUG I0AN
Parastasul de pomenire va 

avea loc în data de 21.03.1998, ora 
12,30, la Biserica din Cimitirul 
Ortodox din str, Eminescu, Deva.

• Se împlinesc doi ani de când 
a plecat de lângă noi pentru 
totdeauna iubitul nostru soț și tată

PĂRĂU JIAN
Nu te vom uita niciodată Livia și 

Paul. Parastasul de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 21 martie, ora 
11,1a cimitir.(3006)

• Colectivul de la EM Certej este 
alături de colega Manea Madi în 
aceste momentdgrele pricinuite de 
moartea mamei sale

MARIA DUDAȘ
Sincere condoleanțe ! (2925)

• Cu durere în suHet Mirela, 
Luminița și Petrică anunță trecerea 
în neființă a bunei lor mame și 
bunici

VALERIA HANEȘ
82 ani. înmormântarea va avea loc 
azi 20 martie 1998, ora 13 la 
Cimitirul din str. Eminescu. (2924)

Convocare
Managerul S.C. CASIAL S.A. Deva, cu sediul în com. 

Șoimuș, sat Chișcădaga, str. Principală, nr.l, jud. 
Hunedoara, convoacă în data de 9 aprilie 1998, ora 10, 
la Casa de cultură din municipiul Deva, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 
31 martie 1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul managerului asupra gestiunii societății în 
1997.

2. Raportul cenzorilor asupra activității societății în 
1997.

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

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a 
programului de activitate și a volumului investițiilor pe 
anul 1998.

începând cu data de 30 martie 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 reprezentanții 
lor legali sau prin reprezentanții 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 la sediul 
societății până la data de 6 aprilie 1998.

în situația neîndeplinirii cvorumului necesar în ziua 
anunțată, se va convoca o a doua adunare pe data de 10 
aprilie 1998, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi.

Banca "Transilvania"S.A.
Sucursala Deva

Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 42, jud. Hunedoara
Organizează

Concurs pentru ocuparea postului de consilier Juridic 
în cadrul Sucursalei.

Cerințe:
U Utilizarea calculatorului (Word, Excel);
CJ Capacitate de lucru în echipă;
U Experiența în domeniul bancar constituie un a vantaj. 
Cei interesați sunt rugați să depună CV și o scrisoare de 

intenție la Biroul Personal al băncii până la 27 martie 1998.

S.C. PROTEUS IMPEX S.R.L. ORĂȘTIE 
tel., fax. 054-247978, 247500 te. 054-241296 

Senzaționale reduceri de prețuri 
în februarie - marne:

[Vf mașini de spălat vase
x t/vase pentru cuptoare cu microunde.

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 rate și avans O,

prin magazinul CENTRAL din Orăștie 
tel. 054-247496

• Colegii bibliotecari hunedoreni 
își exprimă compasiunea pentru 
trecerea prea timpurie în neființă a 
celei care a fost

prof. MARILENA OPREA
din Bucureșci și transmit sincere 
condoleanțe familiei greu în
cercate. (2934)

• Soția Mariana, copiii Claudiu 
și Claudia anunță cu adâncă durere 
încetarea prematură din viață a 
scumpului soț și tată

ALBUȚOCOȘ
în vârstă de 46 ani. Te vom păstra 
veșnic în inimile noastre, 
înmormântarea azi 20 martie 1998, 
ora 13 la Cimitirul Bejan, de la Casa 
Mortuară Deva. (2933)

■ ...



PORCELAIN FACTORY- -

flțULUM
PORȚELAN DE MENAJ Șl HOTELIER, OBIECTE DECORATIVE, BIBELOURI

SC IMCOPREST ELSTA SRL 
comercializează prin depozitul situat la demisolul 

COMPLEXULUI COMERCIAL CENTRAL 
DEVA, 

toată gama de produse din porțelan, în calitate de 
distribuitor autorizat pentru produsele fabricate de 

S.C. APULUM S.A. ALBA-IULIA.
Se preiau și comenzi pentru: restaurante, cantine, baruri, cofetării, 

cu posibilitatea de a inscripționa numele și sigla firmei.
Relații la telefon 054-232392, între orele 8-16.

S.C. ALUMINIU COHF SRL
CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ

N

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare © rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante) 

tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

BANCA "DACIA FELIX"' SA
SUCURSALA DEVA

Vinde la licitație, în data de 23 martie 1998, la 
sediul Băncii, următoarele bunuri:

1. Imprimantă OLIVETTI
2. Mașină de numărat bancnote GLORY
3. Copiator E 2153
4. Radiocasetofon auto
5. Teleimprimator SIEMENS
Relații la tel. 220796 sau 226367.\_______ ;_______________ __ ________________________

ÎN PERIOADA 16 MARTIE - 30 APRILIE

ȘI VEI AVEA ȘANSA DE A CÂȘTIGA

O BUCĂTĂRIE COMPLET UTILATA

CUMPĂRĂ DE LA ELVILA

Bucătărie 
CI.ARA ROVF.R1- 

(Italia) 
Accesorii:

C I rigidvr, aragaz, 
V-- chiuvetă, liota

Toii cumpărătorii produselor ELVILA vor primi în perioada 16 martie W aprilie- 
un cupon inseriat care va participa la o tragere la sorti- specială pe dala de 8 mai. 

Câștigătorul va fi anuntat în piesa.

DIN MAGAZINELE ELVIEA
PUTEȚI CUMPĂRA ACUM ÎN 12 și 24

RATE:

• canapele • fotolii • colțare • paturi • holuri • mobilier de living
• mobilier de dormitor • mobilier de bucătărie • mașini de spălat

• combine frigorifice • televizoare • corpuri de iluminat • gresie • faianță

Deva: Maiaziii - ll-clcil Decebal bl. 11 I Complex Romarra-el. I. telefon: OS i 232S2 i,
I )en, izit - Sti. Apuseni mJ telefon: (»5 i 230912: Orăștic: Magazin - Str. Ari nulei nr. I. telefon OS t <•> 12 |S_: 

Hunedoara: Mauazin B-clul Traian nr.J Brad: Manazin - str. Cu i Vodă ni 12

DGFPCFS Hunedoara - Deva și 
CECCAR Filiala Hunedoara - Deva

Pentru lămurirea unor neclarități în legătură cu închiderea 
exercițiului financiar pe anul 1997 și întocmirea corectă a bilanțului 
și anexelor acestuia, organizează consultanță în domeniu.

Consultanța va avea loc la sediul filialei CECCAR, str. Libertății, 
bl. L4 mezanin, în perioada 16 martie - 10 aprilie 1998, săptămânal, 
lunea, între orele 10-12 și joia, între orele 15-17.

Informații suplimentare la telefon 214658.
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S.C. APROTERRA S.A. x
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 - Km. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia.
Livrarea se face la prezentare, având stoc 

asigurat, en gros și en detail.
Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 

| remizieri din județ.
I , ~
I !

I
I
I
I
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I
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I 
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l 
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Informații la sediul S.C. APROTERRA 
S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, 
260966.

CONVOCATOR
Consiliul de administrație al S.C. CORATRANS SA 

Deva convoacă, în baza art. 73, 75 și 77 din Legea nr. 
31/1990, adunarea generală a acționarilor pentru 
data de 06.04.1998, ora 12.

Adunarea se va ține la sediul firmei din str. 22 
Decembrie, nr. 118, având următoarea

□rdine de zi:
1. Prezentarea raportului administratorilor.
2. Prezentarea raportului cenzorilor.
3. Discutarea și aprobarea bilanțului pe 1997 și 

fixarea dividendului.
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.
5. Alegerea administratorilor și stabilirea puterilor 

și drepturilor de administrare și reprezentare a aces
tora.

6. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul 
în curs administratorilor și cenzorilor.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate pentru exercițiul financiar 
1998.

8. Propunere privind modificarea art. 14 - Atribu
țiile Consiliului de administrație, alin. 9, din Statutul 
societății și art. 14. 7. 9., din Contractul de societate.

9. Diverse.
V-------

ELVILA
l.'nirerstil tiîu inter foi

PUBLICITATE 
mu

QUASAR -RiPUiXEJ FmilPAftlLL I

O lume lâkjndemâna ta
ț proiectare pagini WEB:
M c-mail;
* telnet / ftp;
l servicii tahnlco și comerciale;
H dealer at zat OPTIMA, RISO. COMPAREX. INNOTEC

MA%ICF

Tel: 054/213357,214121
http://www.iiruc.ro 
e-mall: deva@deva.llruc.ro

de ani de experiență suni garanția 
calitatii serviciilor noastre.

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI! 

o
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0 CASA PENTRU 
F/ECARE

S.C. LEDA S.A. (TEL. 061/717497,714135)
Vă invită in 22.03.1998, ora 11,00, la Deva, 

Casa de cultură, Piața Victoriei, nr.4

PENTRU A VĂ ÎMPLINI VISUL.
r "N

Societatea comercială 

tmrmosm sa 
Simeria

Convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor la data de 7 aprilie 1998, ora 
10,00, la sediul societății din Simeria, str. 
Cuza Vodă, nr.24, jud. Hunedoara, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Bilanțul contabil pentru exercițiul 
financiar 1997.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 1998.

3. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 
1997.

4. Diverse.
în cazul neîndeplinirii condițiilor de 

validare. Adunarea Generală a Acționa
rilor se va desfășura în 8 aprilie 1998. la 
aceeași oră și în același loc.

Quasar îți oferă în perioada 
76 - 37 martie '93 

philips cea mai formidabilă reducere de preturi!
îndesit -

zanussi Căută etichetele de culoare galbena 
ROWENTA

MOULINEX 
WHIRLPOOL

Quasar" - în ajutorul tău când este necesar!

ș/ cumpârâ cu adaos 
comercial zero! Stoc limitat!

http://www.iiruc.ro
mailto:deva@deva.llruc.ro
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pe devastarea avutului 
agonisit cu trudă, prin ani, 
pe căsăpirea pădurilor 
crescute prin decenii sau 
veacuri. Ori călătorești, ori 
te uiți ia televizor, mereu 
aceeași priveliște: întinderi 
pustiite, dezolante, pre
sărate cu cioturile ca niște 
oase frânte aie copacilor 
doborâți, nimiciți, jefuiți. iar 
în urma jafului, dealurile 
care pornesc la vaie, apele 
ce ies din albii, prăbușirea 
unei țări altădată așezată 
de-i ziceau oamenii “gură 
de rai”. Ca și când n-ar fi 
fost de ajuns dezastrele 
naturale, poluarea ‘‘indus
triei socialiste” și a 
turiștilor needucați, care 
spurcă totul cu gunoaiele 
lor, incendiile ori cala
mitatea pășunatuiui in 
pădure, au trebuit să se 
ivească acum și bandiții 
care, pe furiș sau în haite, ia 
lumina zilei, ba chiar cu 
acte în regulă, rad tot ce a 
mai rămas din pădurea 
românească.

Aici, apelul ia conștiință 
și cultură nu mai poate 
ajuta. Aici e nevoie de legi 
urgente, dare (nu bălmăjite, 
ca atâtea dintre legile

Aimâirăciiuiire dlaitcratai 
lliiipseii Ibaiirilcir

(Urmare din pag. 1) 

costă tot 3000 lei litrul și la 
prăvălie. Prefer, însă, să 
cumpăr de la țărani. Ei vin 
zilnic și oferă produse 
proaspete, pe când la 
magazin, laptele spre 
exemplu, se aduce cu cis
terna. Așa că nu mai pot fi 
sigur de calitatea mărfii. Pe 
legume și fructe nu prea 
cheltuim căci așa ceva avem 
acasă."

Pe dl Gheorghe Pravai, din 
Simeria, l-am urmărit cu 
privirea cum s-a oprit din loc 
în loc, a dat bani grei și s-a 
ales cu două plase pline. 
Cumpărăturile se concretizau 
în cartofi, fasole și pâine. 
Altceva nimic. „Prețurile sunt 
eminamente aberante, ra
portate la salarii. Dar, oricare 

Societate Comercială specializată în I
distribuția materialelor de finisaje în 

construcții angajează 
asistent vânzări

Atributiuni:
- Coordonarea activității comerciale a firmei
- Marketing și reclamă
Cerințe:
- Vârsta 23-30 ani
- Experiență în domeniu
- Permis de conducere categ. B.
- Disponibilitate de deplasare în teren.
- C.V. + fotografie color vor fi trimise până la data 

de 10.04.98, data poștei, căsuța poștală 26, 
OF. POȘTAL Deva 6.

Informații la tel. 054/622363, după ora 20.00.

tranziției) și drastice în 
prevederile lor punitive. în 
Canada, țară a pădurilor, 
există o poliție forestieră, 
dotată cu tot ce se cere, 
arme, mașini de teren, 
până și helicoptere. Dar ia 
noi, popor bolnav, atins 
deopotrivă în fibra sa 
morală și biologică, cine 
să le instituie toate astea ? 
Această imatură "clasă 
politică” dominată de in
competenți și panglicari? 
Sau poate acest Parla
ment care, când nu ne 
oferă spectacole maraton 
de oratorie agramată, 
aflată între penibil și 
ridicol, votează fărădelegi 
precum aceea prin care 
unor fundații fantomă așa- 
zis umanitare ii se dă 
mână liberă să introducă 
în țară, fără taxe vamale, 
autoturisme, alcool, țigări 
și cafea? Ăstora să ie 
pese de păduri? Să fim 
serioși!

Suntem în "Luna 
pădurii”. Dar asta nu mai 
ajută ia nimic. în afara 
unor legi înțelepte și 
severe, ne-ar trebui acum 
măcar un "Deceniu ai 
pădurii”, pentru a salva ce 
se mai poate salva.

ar fi împrejurările, mâncarea 
tot trebuie asigurată. Gândiți- 
vă cât cheltuiesc eu, care am 
o familie destul de 
numeroasă (șase membri) și 
sunt nevoit să fac piața chiar 
și de două ori pe săptămână. 
Se duc câteva sute de mii de 
lei doar pe hrană, fără a mai 
pune la socoteală și celelalte 
cheltuieli."

încă o dată am avut 
convingerea că tristețea de pe 
chipurile oamenilor se 
datorează în special lipsei 
acute a banilor. Involuntar, mi- 
a venit în minte vorba aceea: 
„Banu-i ochiul dracului/Azi îl ai 
și mâine nu-i". Pe cât se poate 
de adevărat, căci la prețurile 
actuale, buzunarele se golesc 
neobișnuit de repede.

(Urmare din pag. 1)

aceste cazuri - și vine 
vijelios ieșind din matca sa. 
Un alt pod se află în 
construcție în satul Zdrapți, 
lucrările apropiindu-se de 
finalizare. Tot în această 
localitate s-a realizat o 
pasarelă peste Crișul Alb.

Alte aspecte în domeniul

CÂND SE DOVEDEȘTE 
INTERES Șl PREOCUPARE
gospodăririi comunei 
constau în renovarea și 
modernizarea căminului cul
tural și grădiniței din Zdrapți, 
a școlii din Crișcior. Au fost 
încheiate lucrările de 
reparații interioare la Liceul 
din Gurabarza și au fost 
demarate cele exterioare. 
Piața din centrul de comună 
a fost mutată într-un spațiu 
adecvat, iar în locul vechii 
piețe se va amenaja, de 
către SC Trans Traian SRL 
Brad, o stație de desfacere 
a combustibililor. Au fost 
transportate și așezate pe 
străzile comunei sute de 
tone de piatră, corpurile 
iluminatului public defecte 
au fost înlocuite.

înfăptuirile în ce privește 
gospodărirea sunt mult mai 
numeroase decât cele con
semnate - conform opiniei 
dlui losif Colcer, viceprimarul 
localității care, în discuția ce 
am avut-o recent cu 
dumnealui, a consemnat și 
aspecte ale înfrumusețării 

(Urmare din pag 1)

cinematografice din județul 
Hunedoara. Avându-se în 
vedere patrimoniul nostru mare 
cât și o structură aparte a celor 
două județe, cu specific minier 
și siderurgic, s-a stabilit ca, la 
nivelul directorului, conducerea 
filialei să se facă de la Deva, 
Hunedoara păstrându-și în 
continuare personalul la nivelul 
organizării actuale. La bază, la 
sediul din Arad, se va face doar 
transmiterea și centralizarea 
principalilor indicatori eco- 
nomico-financiari și specifici 
spectacolului cinematografic, 
într-un anumit fel județul nostru 
are deja o experiență pe linia 
viitoarei organizări, întrucât 
coordonează activitatea din 
Gorj de la 1 noiembrie anul 
trecut, acum urmând să se 
producă și integrarea.

-Alte noutăți, die director 
al noii filiale... mari?

- Tot ca o noutate, apărută 
în urma acestor transformări, 
este separarea din punct de 
vedere organizatoric a celor 
care exploatează și difuzează 
filmul (care dețin rețeaua de 
cinematografe) de distribuitorul 
de film, pentru aceasta luând 
naștere o societate separată, 
care se va ocupa de achi
ziționarea producțiilor cinema
tografice de pe piața 
internațională cât și de pe cea 
națională.

- Pe cinefili îi interesează 
mai ales filmele. Ce vor putea

Crișciorului. A început 
marea curățenie de 
primăvară în jurul blo
curilor, în curțile și gră
dinile oamenilor curățenia 
șanțurilor de pe marginea 
șoselei ce străbate 
comuna. Primăria i-a rugat 
și atenționat pe cei ce 
locuiesc lângă artera de 
circulație respectivă să-și 

văruiască pereții exteriori, 
să-și repare gardurile, să 
pună cât mai multe flori în 
partea dinspre șosea a 
curții. Vor fi completate 
coșurile de gunoi ale 
centrului de comună troița 
din Dumbrăvița, a fost 
luminată pe timp de noapte 
ș.a. Desigur, nici Crișciorul 
- ca și majoritatea loca
lităților rurale din județ - 
n-are bani cât ar avea 
nevoie, mai ales că agenții 
economici de pe raza 
comunei întârzie achitarea 
taxelor și impozitelor, dar 
ce s-a realizat până acum 
pe linia gospodăririi și 
înfrumusețării este dovada 
indubitabilă că, acolo unde 
edilii se dovedesc inte
resați și preocupați de 
aspectul localității, de 
rezolvarea cerințelor 
oamenilor, găsesc putere 
și sprijin pentru a duce la 
înfăptuire ceea ce și-au 
propus.

vedea pe marile ecrane 
hunedorene?

Pornind de la 
constatarea că în ultimna 
perioadă creația cinema
tografică românească a ajuns 
aproape zero, unul dintre 
obiectivele perioadei urmă
toare este asigurarea fon
durilor necesare schimbării 
acestei situații, atât în planul 
cantității cât și al calității. Deși 
ponderea și în viitor o va avea 
filmul american, s-a stabilit o 
creștere în cadrul repertoriului 
de aproape 20 la sută a 
filmului european și obliga
tivitatea ca să ruleze cel puțin 
5 la sută filme românești în 
programul cinematografelor, 
urmând ca această proporție 
să fie și mai mare în timp. Ne 
aflăm într-o conjunctură nu 
tocmai favorabilă pentru noi. 
Se observă o restrângere a 
numărului de filme pe piața 
românească în momentul 
actual și s-ar putea să avem 
de-a face cu o scădere mare, 
în continuare, a numărului de 
spectatori, datorită masivelor 
disponibilizări, șomajului. Dar, 
în ciuda crizei, cele mai bune 
producții, filmele de noutate, 
cu succes la public, aureolate 
de ,,Oscar’’-uri sau alte premii 
internaționale se vor afla ca și 
până acum în cinematografele 
noastre. De pildă în aprilie va 
intra pe ecranele noastre, 
pentru cinefilii hunedoreni, 
filmul „Titanic".

în meci de pregătire a tricolorilor

ROMANIA - ISRAEL 0-1
Miercuri seara la București 

reprezentativa noastră de fotbal a 
întâlnit într-un meci de pregătire 
pentru CM ’98 din Franța echipa 
similară a Israelului care, pentru 
prima oară, a învins în deplasare 
pe tricolori cu 1-0 prin golul înscris 
de Mizrahi în min. 13.

ROMÂNIA: Stângaciu,
Filipescu, Gh. Popescu, Dulca, 
Selymes, Gâlcă, Stângă, D. 
Munteanu, Gabi Popescu, Adrian llie, 
Radu Niculescu. Au mai jucat: Denis 
Șerban, Alin Stoica, Craioveanu, 
Lupu, Marinescu și Lăcătuș.

DIVI2IA t>J
ARBITRII Șl OBSERVATORII
- Etapa din 22 martie 1998 -

MINERUL GHELARI - CASINO ILIA, arbitri: Petre Popa, 
Robert Keksedy și loan Filipoiu, observator Sever Bogdan.

VICTORIA CALAN - CFR MARMOSIM SIMERIA, arbitri: 
Valentin Gavrilă, Daniel Dudaș și Cristian Kuszai, observator 
llie Ștefănită.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA - ASA AURUL BRAD, 
arbitri: Claudiu Suciu, Sorin Ciotlăuș și Cristina Ciulavu, 
observator Alex Groza.

FC PAROȘENI VULCAN - MINERUL BĂRBĂTENI, arbitri: 
Marin Ormenișan, Ion Lavu și Marian Lucaci, observator Mircea 
Sârbu.

METALUL CRIȘCIOR - RETEZATUL HAȚEG, arbitri: Erno 
Magyarl, Aurelian Lagu și Cornel Popescu, observator Marian 
Dima.

MINERUL ANINOASA - FC DACIA ORĂȘTIE, arbitri: Daniel 
Haidiner, Virgil Gherghel șl Constantin Dănilă, observator 
Mircea Pădurean.

MINERUL LIVEZENI - MINERUL TELIUC, arbitri: Adrian 
Radu, Nicolae Sebeș și Tiberiu Haidu, observator Lazăr 
Kelemen,

De la Subcomisia disciplină arbitri:
Arbitrii Adrian Costea și Tiberiu Nistor, Simeria se rețin de 

la delegări o etapă și respectiv 2 etape pentru greșeli de aplicare 
a regulamentului la meciul METALUL CRIȘCIOR - MINERUL 
TELIUC din 8 martie 1998. Arbitrul Radu Bogdan (Hunedoara) se 
reține de la delegări 2 etape pentru neprezentare la meciul CIF 
ALIMAN - ASA AURUL BRAD din 7 martie 1998.

“CRITERIUL SPERANȚELOR” LA EON
in organizarea Direcției 

județene pentru Tineret și Sport și 
a A.S. Constructorul Hunedoara 
în perioada 13-14 martie a.c. la 
sala Constructorul din municipiul 
Hunedoara s-a desfășurat 
“Criteriul speranțelor" la box. 
Categoriile copii, cădeți și juniori, 
unde au participat sportivi din 
cadrul secțiilor de box de la A.S. 
Constructorul Hunedoara, 
Siderurgica Hunedoara, Minerul 
Comexim Lupeni, Minerul Vulcan 
și Minerul Dîlja. De menționat 
faptul că această competiție a 
fost dominată de pugiliștii de la 
Siderurgica Hunedoara - antrenor 
Cezar Corduneanu - care mai 
bine pregătiți tehnic și tactic au 
obținut 9 locuri I.

fiiiiriirsiil “Zinn mii'iiliirii |ii'iilrn tuli
între 13-15 martie, în zona cabanei Căprioara s-a desfășurat 

concursul de orientare "Ziua orientării pentru toți".
într-un decor de iarnă autentică s-au întrecut pentru ocuparea 

primelor locuri și în același timp pentru terminarea traseului cu 
multe dificultăți tehnice sportivii de la următoarele cluburi: Palatul 
copiilor Deva, Clubul copiilor Hunedoara, Ascondor, AS Voința HD 
și UM 01719, echipa condusă de cpt. Galea Liviu.

în urma timpilor realizați primele locuri au fost ocupate de 
următorii sportivi: Pleșa Adrian M10, Mihuțiu Valentin M10, Nicu 
Dumitru M12, Cojocaru Arabela F12, Blaga Rareș M14, Momeu 
Roxana F14, Kelemen Mihai M16, Gruia Beatrice F16.

Diplomele și premiile au fost înmânate de dna Buciuman 
Victoria, inspector de specialitate în cadrul DJTS Hunedoara. 
(Florin Firescu)

Selecționerul Anghel 
lordănescu și-a manifestat 
nemulțumirea pentru jocul slab, 
confuz în care viteza de joc a 
lipsit cu desăvârșire, fără prea 
multe situații de a înscrie în 
poarta adversarilor. E clar că în 
viitor se va acorda o mai mare 
atenție pregătirilor tricolorilor 
pentru următoarele meciuri de 
verificare în vederea participării 
la CM din Franța. La 8 aprilie 
tricolorii vor juca cu 
reprezentativa Greciei, la 
București.

La finalul galelor DJTS 
Hunedoara a acordat diplome și 
premii câștigătorilor pe categorii 
de vârstă și greutate, din rândul 
cărora s-au remarcat în mod 
deosebit următorii sportivi: 
Mihai Toniță, Gh. Năstacă, Dinu 
Ferariu, Ionel Muscă, Robert 
Vasiloni, Daniel Bardan, Mircea 
Bogdan, Valentin Lazăr și 
Mircea Pop de la Siderurgica 
Hunedoara, Gheorghiță Popa, 
Costel Petrila, Zamfir Mitrea și 
Marin Ioana (Minerul Vulcan), 
Iulian Dona, Nicolae Miheț și 
Sergiu Captari (Constructorul 
Hunedoara), Liviu Căprariu, 
Râul Donț și Adrian Varga 
(Minerul Comexim Lupeni), 
Răzvan Dămoc (Minerul Dîlja).

Prof. Mircea SÎRBU
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