
“1GABRIEL 5-A 
SINUCIS

Cu puțin timp în urmă, pe fondul unor 
probleme familiale, Gabriel Florea, de 39 
de ani, din Brad, s-a sinucis. El s-a aruncat 
de la etajul al lll-lea al blocului în care 

^Jocuia. (V.N.)____________________________ ,

NOU NaSCTJT abandonat
în fața apartamentului 

Adrianei Armeanu din 
Lupeni a fost găsit un nou 
născut abandonat. Lângă ei 
se a fia un bilet pe care scria 

^doar atât: “născut în

11.02.1998”. Copilul a fost 
internat la Spitalul Orășenesc 
Lupeni, continuându-se acti
vitățile pentru identificarea 
aparținătorilor și punerea în 
iegaiitate.fV.N.)
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Rentabilitate la 
adăpostul 

„Siderurgicii"

Pe măsură ce trece tim
pul, cbmportamentu! Parti
dului Național Țărănesc 
Creștin Democrat seamănă 
tot mai mult cu ce! a! unei 
jrupări decise să se auto
distrugă, trăgând în prăpastie 
cu ea întreaga țară. Amin
tirea sumbră a PCR-uiui din 
“epoca de aur" își găsește

parcă tot mai multe co
respondențe în acțiunile 
acestui partid. Relațiile din 
interiorul lui sunt primele 
care ne duc cu gândul la o 
asemenea asociere. Nimeni 
nu are voie să spună nimic 
care să lezeze, nu disciplina 
de partid, ci pe cei care 
conduc partidul. Părerile 
personale se sancționează 
cu excluderea, iar exemplul 
Pruteanu este cel mai rele
vant. Susținerea unui lucru 
de bun simț cum este cei 
privind imposibilitatea ca 
miniștrii să fie și primari, 
Inițiativă care viza legalizarea 
situației în care se află dl 
Ciorbea, a fost rapid sanc
ționată cu excluderea 
domniei sale din partid. 
Totuși, cazul dlui George 
Pruteanu nu este unul singu
lar, nu este primul și, avem 
motive să credem, nu va fi 
nici ultimul. Cu ceva timp în 
urmă, un alt membru de 

seama al PNȚCD și anume 
dl Constantin Ticu Dumi
trescu era și el exclus tot 
din cauza așa-zisei indisci
pline de partid. Or, ce se mai 
poate spune despre un 
partid care își înlătură 
proprii oameni de bază doar 
pentru că au îndrăznit să 
rămână verticali, zdrun
cinând pesemne “unitatea 
de monolit “.

Nu poți să nu te întrebi, 
asistând la spectacolul poli
tic, care va fi soarta acestui 
popor. Cum va acționa un 
partid ca PNȚCD în cazul în 
care, Doamne ferește, ar fi 
în situația să guverneze 
singur țara. La ce poți să te 
aștepți când au asemenea 
atitudini față de propriii lor 
oameni. Ce să mai vorbim 
de relațiile cu presa sau de 
cele cu oamenii simpli. Nu 
știm cum calculează 
“specialiștii” țărăniști că 
vor ieși voturile în cazul 
unor alegeri anticipate, însă 
trebuie să le reamintim că 
românii sunt răbdători, 
ascultători, dar nu sunt 
proști. Fiecare dintre noi 
înțelegem ce înseamnă să 
nu îți respecți cuvântul dat 
și să uiți de ce ai fost ales în 
fruntea țării, iar propriile 
greșeli nu dispar doar 
arătând cu degetul spre 
greșelile altora. Așadar, un

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)

Soneria anunțase 
încheierea pauzei de 
la ora 11,00. Cu catalogul 

sub braț, prof. Gelu Minișca, 
directorul Școlii “Andrei 
Șaguna” din Deva, se în
drepta spre sala de sport.

- Știți că avem și la geo
grafie un loc I la olimpiada pe 
județ? - îl opri din drum prof, 
de istorie, Adelina Costa.

- Și?! - răspunse direc
torul și își continuă drumul 
spre... ora de educație fizică.

în următoarea pauză, la 
direcțiunea școlii, prof. Gelu 
Minișca și prof. Maria 
Secoșan, director adjunct, 
notau nume de elevi și

KXdE

profesori, locuri obținute la 
recenta fază județeană a 
Olimpiadei șdolare. Dna 
Dorina Deldegan, secretara 
șefă a școlii, și mai tânăra 
sa colegă, Adelina Borne- 
misa, aduceau hoi rezultate. 
Și chipurile tuturor se 
luminau.

- La informatică avem trei 
locuri I pe județ, iar la fizică, 
geografie și chimie, câte 
unul. în total s-au obținut 28 
de premii și mențiuni la cele 
nouă obiecte la care au 
concurat etevii noștri. 
Suntem mai bogați anul 
acesta! Cinci elevi vor 
participa la faza pe țară a 
concursului (chimie, fizică, 
geografie). Locurile I de la 
informatică cred că vor 
merge prin Palatul copiilor, 
în fiecare an, școala noastră

APARE LA DEVA

a fost prezentă la faza pe 
țară. De data aceasta, 
pentru finala de la chimie 
au fost admise trei eleve de 
la noi - Daniela Prejban, 
Ana Maria Truță și Cristina 
Caucar - toate pregătite de 
prof, luliu Millye. își mențin 
copiii noștri locurile 
fruntașe câștigate în anii 
trecuți. lată, la informatică, 
Ciprian Crăciun și Vasile 
Ardelean sunt iarăși pe 
primul loc, li s-a alăturat, 
acum, și Ovidiu Păcurar. La 
fizică, dl. prof. Dorin Sitaru 
a avut în fiecare an elevi la 
faza națională. Acum îl are 
pe Sebastian Armean, 

care a ocupat primul loc pe 
județ. Și trei elevi ai dnei 
Carrfien Botoș - S. Baciu, 
M. Bârzan și Ciprian 
Crăciun - s-au situat pe 
locuri fruntașe.

La limba română, opt 
eleve, pregătite de prof. V. 
Ancaș, L. Câta șl D. Herlea, 
au primit la faza județeană 
premii și mențiuni, iar la 
matematică, istorie, bio
logie, cultură civică câte 
doi elevi, ca și la geografie, 
unde avem și un loc I, cu 
participare la finală. E vorba 
de George Bogleș (prof. 
Lucia Raicu).

28 de mici-mari olimpici 
au aflat, în aceste zile, că 
se numără printre cei mai 
buni din județ.

Lucia LICIU

Puțini dintre cei care se 
află astăzi în fruntea țării, 
făcând așa-zisa reformă, au 
cu adevărat habar despre 
consecințele acțiunilor lor. 
Planurilor de dezvoltare 
macroeconomică, bune pe 
hârtie, le lipsește însă 
contactul cu realitatea. La 
Hunedoara, de exemplu, se 
vorbește tot mai mult despre 
închiderea „Siderurgicii”. Dar, 
oare, a stat cineva să 
analizeze consecințele unui 
asemenea gest, implicațiile 
sale la nivelul individului? 
Dispariția societății ar 
condamna la moarte întreg 
orașul.

De exemplu, în sprijinul 
afirmațiilor noastre este 
situația bazinului de înot. Am 
aflat de la dl administrator 
Dumitru Vlaicu că bazinul 
este proprietatea clubului 
„Corvinul". în fapt, „Side
rurgica" S.A. este cea care 
plătește facturile. „întreaga 
suprafață de teren pe care 
sunt amplasate stadionul și 
bazipul de înot aparține 
combinatului. Fără sprijinul 
lor, nu am putea să rezistăm", 
ne-a mărturisit dl Vlaicu. 
Costurile de întreținere sunt 
foarte mari, mai ales că există 
și funcționează un sistem de 
recirculare și de încălzire a 
apei 24 de ore din 24. însă, 
energia electrică, cea termică 
și apa sunt extrem de 
scumpe. Cheltuielile nu pot fi 
acoperite din costul biletelor, 
chiar dacă începând din 16 
martie, ele sunt mai scumpe. 
Sponsorizarea ,, Siderurgicii” 
este, așadar, esențială.

Cazul bazinului hune- 
dorean este special din mai 
multe motive. în afară de 
sistemul de recirculare 
continuă a apei, aici existau și 

instalații de ventilație și de 
încălzire foarte eficiente. Din 
păcate, s-au stricat de mult, 
motiv pentru care, prin 
nerealizarea unui echilibru 
termic în interior, s-a produs 
condensul. Acest fenomen a 
condus la corodarea 
accentuată a plafonului 
metalic. Reparațiile, care se 
speră a fi începute pe timpul 
verii, vor fi și ele extrem de 
costisitoare. „Este nevoie de 
o reparație de la A la Z, 
spunea dl Vlaicu, însă nu 
știm dacă Siderurgica mai 
are bani și pentru așa ceva.”

Nu avem cunoștință 
despre felul în care sunt 
susținute asemenea baze 
sportive în țările occidentale, 
însă este cert că singure nu 
pot rezista. Este greu de 
spus care va fi viitorul 
bazinului de înot de la 
Hunedoara, mai ales că 
peste 80% dintre bazinele 
asemănătoare din țară sunt 
închise.

Probabil, pe hârtie, 
dispariția acestui complex 
sportiv nu ar fi cine știe ce 
pierdere, însă, în fapt, ea 
înseamnă foarte mult. Ar 
dispărea un mijloc de 
recreere foarte la îndemână 
și deloc costisitor pentru 
hunedoreni. Problema este 
că, o dată pornit caruselul, 
toate se dărâmă ca un joc 
de puzzle.

închiderea „Siderurgicii" 
nu înseamnă doar pier
derea locurilor de muncă 
pentru mii de oameni, ci con
duce la dispariția activităților 
sociale și culturale care, în 
fapt, dau viață orașului.

A ndrei NIS TOR

FLASH
“Măiastră ”

A apărut nr. 1 (5), anul 4, pe 
1998, al revistei de cultură 
“Măiastră" a Liceului Teoretic 
“Aurel Vlaicu" din Orăștie. 
Publicația, realizată de elevi și 
profesori, reunește poezie și 
proză, traduceri, reportaje, articole 
comemorative, comentarii, știință, 
artă, divertisment, o ilustrație 
adețvată. Grafica revistei este 
una de ținută. Realizatorii ei merită 
toate felicitările. Tiparul a fost 
executat la.S.C. “Polidava" SA 
Deva. (M.B.)

“Tezaur folcloric - 
Moștenitorii”
Marți, de la ora 18,00, pe scena 

Casei de Cultură Deva se 
desfășoară concertul spectacol 
\‘Tezaur folcloric - Moștenitorii”.

Acum este momentul si cumperi ieftin din magazinele QUASAR! Pag. 7
L_________________________________________________________________________________________________ J

Spectacolul este organizat de1» 
Societatea Română de Tele
viziune, Consiliul Județean, 
Inspectoratul Județean de 
Cultură și Școala Normală “Sabin 
Drăgoi" Deva, care are elevi în 
concurs. (V.R.)

&/n vizită la bibliotecă
Elevii Școlii Primare din 

Târnăvița (comuna Brănișca), 
împreună cu învățătorul lor loviță 
Alba, au venit în vizită la biblioteca 
comunală. După cum ne spunea 
dna Teresia Cismaș, elevilor le-a 
fost prezentată instituția, fondul 
de carte, mai ales cea destinată 
lor, li s-au întocmit fișe de cititor. 
Apoi li s-au împrumutat cărți 
pentru lecturi suplimentare 
prevăzute de programa școlară, 
indicate de învățătorul lor. (M.B.) 

<3 ; fr

izAlo, 931! xi
„Ce telefon are „Sarmintex" I 

i Deva" - am întrebat marți, în ■ 
1 jurul orei 9,00, telefonista de ia 1 
| 931. Mi-a răspuns prompt: | 
. 225264.
1 Formez numărul și-mi răs- I
| punde S.C. Matex, respectiv dna | 
! secretară. Amabilă și răb- . 
I dătoare, îmi dâ numărul so- I 
■ cietății ce mă interesa spu- ■ 
* nandu-mi: „Mereu se întâmplă 1 
| așa. Sună aici persoane din | 
I toată țara pentru că acest număr ■ 

îi primesc de ia „informații". ■ 
| Când ie-am sesizat pe dneie de | 
J la telefoane, mi-au sugerat să . 
I fac o cerere. Cum adică, nu-i ia I 
I îndemâna dumnealor să-și [ 
1 repare propria greșeală?"

Așa-i firesc. Tocmai de | 
I aceea am dat publicității opinia ■ 

dnei secretare. Poate va ajunge > 
I și sub ochii celor care trebuie. I

_________________ ✓

Informatizarea serviciilor poștale
într-o discuție purtată recent cu 

dl ec. Dan Traian Țoldan, director 
exploatare - comercial al Direcției 
Regionale de Poștă Timișoara (de 
care aparțin și cele trei oficii 
teritoriale din județul nostru, 
respectiv: Deva, Hunedoara și 
Petroșani) a menționat - fapt 
constotot apoi și viu la Oficiul 

La Oficiul poștal nr. 1 Timișoara informatizarea prestațiilor la 
ghișee a devenit o realitate.

Foto: Corne! POENAR

Poștal nr. 1 (Poșta Mare - cum îl 
denumesc localnicii) - avantajele 
informatizării activităților de la 
ghișee. Aici, prin intermediul celor 
șase ghișee care au fost dotate 
cu calculatoare se efectuează 
operațiuni comerciale, cu mandate 
poștale și telegrafice, telegrame, 
Păli alrrabl. mesaqnno. precum s> 

servicii ON-LINE care asigură cel 
mai rapid transfer de bani.

De menționat că deocamdată, 
efectuarea unoraștfel de operațiuni 
este posibilă numai cu marile orașe 
- București, Brașov, Ploiești, Craiova, 
lași, Bacău, Constanța și Cluj- 
Napoca - unde s-a făcut o dotare 
asemănătoare a ghișeelor de către 
Regia Autonomă Poșta Română.

Demn de semnalat este faptul 
că în rețeaua de calculatoare se 
găsesc și patru cântare elec
tronice, astfel înlesnindu-se și 
emiterea chitanțelor pentru serviciile 
prestate, precum și două impri
mante pentru etichete autocolante 
care vor înlocui mulțimea de timbre 
de pe plicuri. De asemenea, 
interlocutorul spunea că în curând 
localul Poștei Mari va intra într-o 
amplă acțiune de reparare și 
rea menaja re.

Potrivit intențiilor exprimate de 
conducerea regiei, se are în vedere 
ca până la sfârșitul acestui an să 
beneficieze de o dotare 
asemănătoare toate oficiile poștale 
urbane din țară.(N.T.)
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Veți p.imi o invitație la o 
petrecere, caea ce vă va 
Lcura nespus. De fapt, 
esa, chiar ceea ce vă doreați 

»:-ț. avea o atmosfera 
' .:<■ lentă, toată lumea 

-«Țindu-se minunat.
Taur

•” IV - 21 V)
Relațiile dv cu prietenii se 

• c îmbunătăți și îmbogăți, 
llin punct de vedere 
sentimental vă așteaptă o 
surpriză de proporție, care 
v? va face mare plăcere.
3 Gemeni 

j ( 22 V - 22 VI)
Vă veți petrece timpul 

liber în doi, vizionând un 
film sau jucând zaruri. 
Telefonul sună pentru a vă 
aduce invitații. Atmosfera 
de acasă este mult prea 
plăcu»* pentru a pleca.
3 Rac
( 23 VI - 23 VII)

Lucrurile evoluează așa 
cum v-ați dorit și chiar dacă 
nu sunteți în forma dv cea 
mai bună, familia vă va ajuta 
să vă remontați. S-ar putea 
să aveți o surpriză din partea 
unui barbat mai tânăr.
O Leu
(24 VII - 23 VIII)

Un bărbat încearcă să 
tragă niște sfori, ceea ce v- 
ar putea afecta și pe dv. 
Sunteți nemulțumit dirr 
cauza faptului că situația 
materială nu vă permite să 
faceți toate cumpărăturile 
dorite.
3 Fecioară
(24 VIII - 22 IX)

Fiți prevăzător în ceea ce 
faceți azi, căci cineva se 
pregătește să vă întindă o 
cursă. însă aveți mari șanse 
să o descoperiți la timp; 
oricum, mai multă atenție 
vă va ajuta.
3 Balanță 
(23 IX - 23’X)

Un interes deosebit veți 
manifesta azi pentru ches
tiunile profesionale. Din 
păcate, nu veți fl apreciat de 
șefi, așa cum vă doriți și 
acest lucru vă va genera un 
sentiment de nemulțumire. 
3 Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Aveți de rezolvat cores
pondența pe care ați cam 
neglijat-o în ultimul timp. Un 
cadou de la un bărbat mai 
vârstnic vă va ridica 
moralul. După-amiază dru
murile vă vor stoarce.
3 Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Este foarte posibil să 
aveți probleme de natură 
financiară. Fiți prudent în 
orice întreprindeți, iar dacă 
aveți termen la un proces, 
amânați-l.
O Capricorn 
(21 XII - 19 I)

Intuiția șl imaginația se 
împletesc în mod fericit, 
astfel încât veți reuși să 
luațl deciziile cele mai 
nimerite în problemele care 
vă frământă. S-ar putea să 
primiți chiar și o sumă de 
bani.
S Vărsător 
(20 I - 18 II)

Aveți șansa unei realizări 
profesionale, dar și finan
ciare. Veți face cu această 
ocazie unele activități 
pentru casa dv. Cecuri, pro
ceduri bancare vor trebui 
rezolvate cât mal repede. 
O Pești
(19 II - 20 III)

Se conturează neplăceri în 
familie din cauza unor pro
bleme bănești. La serviciu ați 
putea obține o mărire de 
salariu sau o mică primă, 
ceea ce ar rezolva 
neînțelegerile. Fiți cât mai 
conciliant!

Rezultatele etapei: Foresta Fălticeni - Steaua 0-2; CSM 
Reșița - Oțelul Galați 3-0; FCM Bacău - Jiul Petroșani 3-0; FC 
Național -Ceahlăul P.N. 5-1; Univ Craiova - “U” Cluj 2-0; 
Dinamo - Sportul Stud 2-9; Rapid - Gloria Bistrița 2-1; FC 
Argeș - Farul Constanța 2-0; CF Chindia Târgoviște - 
Petrolul 1-1.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 25
2. RAPID 25
3. OTELUL GALATI 25
4. FC NATIONAL ’ 25
5. FC ARGEȘ 25
6. DINAMO 25
7. CSM REȘIȚA 25
8. UNIV. CRAIOVA 25
9. CEAHLĂUL P.N. 25
10. FARUL C-TA 25
11. GLORIA BISTRIȚA 25
12. “U” CLUJ ’ 25
13. PETR. PLOIEȘTI 25
14. FCM BACĂU 25
15. FORESTA FĂLT. 25
16. CHINDIA TÂRG. 25
17. SPORTUL STUD. 25
18. JIUL PETROȘANI 25

Etapa viitoare: Jiul -Foresta; Steaua - Univ. Craiova; “U” 
Cluj - Rapid; FC Național - CSM Reșița; Sportul - FC Argeș; 
Oțelul - FCM Bacău; Gl. Bistrița - Dinamo; Ceahlăul - 

\Petrolul; Farul - Chindia.

© DIVIZIA 82
în sfârșit, victorie! 

VEGfi DEVfi - INTER SIBIU 1-0
înaintea acestei partide am 

discutat cu dl ing. Victor Pascu 
(director la SC Cartec Deva), 
vicepreședinte al Secției de 
fotbal a ĂS Vega, și mi-a relatat 
că întreaga conducere a 
Clubului și bineînțeles jucătorii 
doresc foarte mult să 
oprească “seria neagră” de 
acasă dar și din deplasare și 
să obțină cele trei puncte atât 
de necesare în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Așa 
cum se prevăzuse, jocul a fost 
disputat, oaspeții -> aflați și ei 
în partea de jos a clasa
mentului - bine conduși de 
Jean Gavrilă, au dat o replică 
foarte bună devenilor, 
creându-și câteva ocazii 
deosebite de a înscrie. Noroc 
că a intervenit de câteva ori 
Rahoveanu, sau că Zotincă - 
urcat mereu în atac -, CI. 
Moldovan, Terchilă și Balaban 
au ratat din situații excelente.

Cu toate că Inițiativa a 
aparținut gazdelor, oaspeții au 
răspuns cu contraatacuri 
deosebit de periculoase, care

A. / MARȚI
24 MARTIE

MM
7.30 România: ora 6 fix! 8.30

Desene animate (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 șl 
civilizației (p. III) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în fla
grant (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 (dra
mă SUA 1973) 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii: la cumpăna
dintre milenii (do) 0.20 Canary 
Wharf (s, ep. 122)

TVR 2
6.30 TVM. Telematlnai I.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.25

19 3 3 59-27 60
18 4 3 53-17 58
17 1 7 46-20 52
15 4 6 45-25 49
14 3 8 35-29 45
13 2 10 44-32 41
12 4 9 39-38 40
12 2 11 45-33 38
10 5 10 32-33 35
9 4 12 25-40 31
9 3 13 38-42 30
8 5 12 27-27 29
8 5 12 30-35 29
7 6 12 24-29 27
6 8 11 22-30 26
6 7 12 26-51 25
5 3 17 25-44 18
2 1 22 15-79 7

au pus pe picior greșit mai 
ales pe fundașii centrali 
deveni. Chiar în min. 3, la o 
acțiune rapidă a oaspeților, 
Berindei și Andrei au fost 
depășiți și Cl. Moldovan cu 
Balaban ratează copilărește 
înscrierea golului. Devenii 
răspund prin Vuia care în min. 
5 trimite primul șut spre 
poarta lui Cotora. în 
continuare, devenii atacă, dar 
pasele nu sunt destul de pre
cise, se greșește și la 
finalizare, în min. 7 și 11 
(Naniu), ‘8 (Berindei), ’23 (Gigi 
Ștefan și Danciu) trimit balonul 
pe lângă poarta adversă. 
Oaspeții nu ce'dează și în 
minutele 24, 37 și 44 dau mari 
emoții spectatorilor, Zotincă 
ratând interceptarea balonului 
la numai 6-7 metri de poartă, 
iar apoi, Cl. Moldovan șl 
Terchilă trec șl ei pe’lângă 
deschiderea scorului.

Imediat după reluare, în 
min. 52, Luca beneficiază de o 
bună situație de a marca. 
Oaspeții sunt impulsionați să

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 
Micalea (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rupl 
Hel-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Ultimele știri (s) 
21.00 Sensul trapziției 22.00 
Teatru TV prezintă: „Don Juan 
sau dragostea pentru geo
metrie” 23.15 Pelerinaje. Și 
cum am fost în Tara Sfântă

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
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

Rezultatenormaleîii^ PROWO
etapa a 25-a

Nici o surpriză de proporții 
în cea de-a 25-a etapă din 
Divizia A ia fotbal. Cu toate 
promisiunile făcute de 
conducerea clubului Foresta 
Fălticeni fotbaliștilor săi (se 
vorbea că s-ar fi ridicat 
premiile în caz de victorie 
asupra militarilor până la 
2000 de dolari), dorința de a 
învinge nu a putut fi realizată 
datorită... neputinței de a 
îngenunchea pe Steaua, chiar 
și în situația nu prea bună (de 
formă sportivă) în care se 
află cea mai însemnată parte 
a echipei. Foresta, ia scorul 
de 0-2, a beneficiat de o 
lovitură de ia 11 m, parată de 
Ritii. în ciuda scorului strâns 
înregistrat în Giulești, Rapidul, 
deși condus în prima repriză 
cu 0-1 de Gloria Bistrița, nu 
și-a pus sub semnul întrebării 
rezultatul final, că doar nu o 
să strice mai rău decât este 
în prezent golaverajul Gloriei

atace, vizând și ei victoria. 
Jocul devine mai animat, 
fazele se succed la cele două 
porți. Intrarea Iul Elek 
înviorează atacul, dar nici 
oaspeții nu cedează, punând 
în pericol poarta lui Rahoveanu. 
Și totuși, în minutele 80 și 83 
Vega putea deschide scorul 
când Gigi Ștefan și Popa nu pot 
relua în plasă o excelentă 
centrare a lui Elek și apoi 
acesta a șutat puternic lângă 
bara din dreapta Iul Cotora care 
“scoate” respingând în cor
ner. în min. 84, devenii 
beneficiază de o lovitură de la 
11 m. în urma unui fault al lui 
Cotora la Gigi Ștefan. Execută 
foarțe bine Fartușnic și 1-0 
pentru Vega Deva. O victorie 
prețioasă, dătătoare de 
speranțe gazdelor. De 
subliniat forma bună în care se 
află portarul Rahoveanu ce se 
face remarcat în deplasare și 
acasă.

A arbitrat la centru Cr. 
Istrate, București.

keqa Deva: Rahoveanu, 
Fartușnic, Andrei, Voinea, 
Berindei, Popa, Luca, Gigi 
Ștefan (86 Bădoi), Danciu (68 
D. Gabriel), Vuia, Naniu (58 
Elek).

Inter Sibiu: Cotora. Tolclu, 
Zotincă, Grigore, Medeleanu, 
Terchilă, Galea, Damian 
Maftei, Cl. Moldovan, Balaban.

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)

; . AMT5NA1
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 
Goldeneye (f.a.Anglia ’89)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

patronate de di Jean 
Pădureanu.

Revelația campiona
tului, chiar și după 
dezertarea iui Zdrobiș, 
CSM Reșița, a reușit un 
merituos 3-0 în fața 
oțelarilor din Galați, cam 
apatici pe teren și 
îndeosebi îri apărare. Asta 
nu scade din meritul 
învingătorilor care, în 
partea a doua a meciului, 
au făcut un joc aplaudat de 
cei peste 10.000 de 
spectatori prezenți ia 
această partidă. Cu mult 
peste nivelul întâlnirilor FC 
Național - Ceahlăul, 
Dinamo - Sportul.

în subsol, a atras 
atenția rezultatul meciului 
Chindia - Petrolul (1-1) în 
care gazdele au mai pierdut 
2 puncte mari cât roata 
carului în lupta pentru 
evitarea retrogradării.

Rezultatele etapei: FC Maramureș - Dacia Pitești 3-0, 
Gloria Reșița - CFR Cluj 1-1; Vega Deva - Inter Sibiu 1-0; 
Electroputere - Minerul Motru 2-0; UM Timișoara - Gaz 
Metan 1-0; ARO C-lung - Unirea Dej 0-0; ASA Tg. Mureș - 
Corvinul 1-0; UT Arad - Apullum A.l. 4-2; Olimpia S.M. - 
Poli Timișoara 3-0.

CLASAMENTUL
1. ASA TG. MUREȘ 21 12 4 5 32-20 40
2. FC BAIA MARE 21 12 3 6 43-24 39
3. OLIMPIA S.M. 21 11 5 5 3^-27 38
4. GAZ METAN 21 11 3 7 29-22 36
5. UNIREA DEJ 21 11 2 8 28-23 35
6. MIN. MOTRU 21 11 2 8 29-28 35
7. DACIA PITEȘTI 21 10 3 8 29-26 33
8. ELECTROPUTERE 21 10 1 10 32-26 31
9. POLI TIMIȘOARA 21 9 4 8 27-30 31
10. APULLUM A.l. 21 9 3 9 30-32 30
11. CORVINUL HD. 21 9 2 10 23-19 29
12. ARO C-LUNG 21 6 9 6 28-26 27
13. INTER SIBIU 21 7 3 11 20-25 24
14. U.T. ARAD 21 6 5 10 30-37 23
15. CFR CLUJ 21 6 4 11 24-36 22
16. UM TIMIȘOARA 21 6 4 11 27-42 22
17. GLORIA REȘIȚA 21 6 2 13 25-36 20
18. VEGA DEVA 21 5 5 11 22-39 20

Etapa viitoare: Gaz Metan - ASA Tg. Mureș; Corvinul - 
Olimpia S.M.; Poli Timișoara - UTA; Vega Deva - FC Baia 
Mare; Dacia - Electroputere; Min. Motru - ARO; Un. Dej - 
UM Timiș.; Inter - CFR Cluj; Ăpullum - Gl Reșița.

Grupaj realizat de Sabin CERBU

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00

Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00
Pretutindeni cu ține (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)

AGASA
10.30 Dragoste și putere (s/

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 1.3.30
Cinemateca de acasă: Ultimul 
tango la Paris (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s/r) 17.00 
Antonella (s, ep. 59) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00

Rezultatele 
concursului 

PRONOSPORT
din 22 martie 1998

1.ATALANTA-EMPOU 1-0 1
2. BARI-SAMPDORIA 0-1 2
3. FIORENTINA - BOLOGNA 1-1 X
4. LAZIO - PIACENZA 0-0 X
5. MILAN-INTER 0-3 2
6. NAPOU - LECCE 2-4 2
7. PARMA-JUVENTUS 2-2 X
8. UDINESE - BRESCIA 3-1 1
9. VICENZA-ROMA 1-1 X
10. FIDELIS ANDRIA - FOGGIA 2-0 1
11. GENOA-REGGIANA 2-2 X
12. PADOVA-PERUGIA 3-1 1
13. PESCARA -SALERNÎTANA 0-0 

X.
X 
✓

TRAGEREA
LOTO SPECIAL 6/49

din 22.03.1998
4-48 -27-26-30 -44

TRAGEREA 
NOROC

din 22.03.1998

2-8-1 -8-2-4-5

Antonella (s, ep. 60) 18.45^ 
Marielena (s) 19.30 Casper 
(d.a) 20.0 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 Secrete de familie 
(s)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 ,,Vorbiți 
aici!” - realizator Alin Bena 
22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA! - DEVA 
10.00-10.15 Știri locale (r) 

10.15-11.00 Sportul hune- 
dorean (r) 17.30-17.45 Pro
gram folcloric 17.45-18.00 
Știri locale 21.30-21.45 Știri 
locale(r)
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tir 0IVI2IA C3
Gazdele au înscris golul victoriei în minutul 90!

MINERUL MĂTĂSARI -
MINERUL CERTEJ 1-0
Fotbaliștii din Certej sunt 

urmăriți de ghinion? După 
toate aparențele se pare că 
da. în etapa a 22-a , în par
tida de acasă cu Minerul 
Berbești, ei s-au aflat mereu 
la cârma jocului, au presat 
tot timpul, și-au creat nume
roase situații bune de a mar
ca, ba mai mult, în min. 68, 
ay beneficiat și de o lovitură 
de la 11 metri. Ratările s-au 
ținut lanț și meciul s-a în
cheiat cu un scor alb, 0-0. Și 
sâmbătă, la Mătăsari, Mi
nerul Certej a avut o com
portare bună fiind mereu 
peste adversar care, apă- 
rându-se exemplar pe în
tregul parcurs al meciului, 
gazdele neputând să-și cre
eze nici o situație bună de a 
înscrie! Sigur, oaspeții erau 
mulțumiți și cu un egal la 
Mătăsari unde greu.se iau 
puncte. Și meciul se îndrep
ta spre un egal. Dar, chiar în 
ultimul minut, când arbitrul 
Arșa (Arad) se pregătea să 
fluiere sfârșitul în min. 90, 
gazdele marchează prin Pe
tre Nicolae la singurul atac 
periculos: 1-0! Din minutul 
80, oaspeții au rămas în 10 
jucători, fundașul central 
Filip fiind eliminat, luând al 
doilea cartonaș galben.

V____  --

Minerul Certeja jucat cu 
formația: Dobre, Popescu, 
Bozga, Filip, Ohîi, Gheară, 
Șerban, Stănilă, Tăgârță, 
Sârghie, Pisoiu.

Mâine, meci atractiv la 
Certej în prima etapă in
termediară a returului Minerul 
.- Severnav Tr. Severin.

Rezultatele etapei a 23-a: Petrolul Videle - Arsenal Sadu 3-0; 
Rulmentul Alexandria - Parângul Lonea 2-0; Minerul Uricani - Șoimii 
Sibiu 1-3; Mine-Ral Rovinari - Petrolul Unirea Drăgășani 3-2; 
Severnav Turnu Severin - Drobeta Turnu Severin 1-3; Petrolul Țicleni 
- Termo Turnu Severin 2-1; Minerul Lupeni - CFR Caransebeș 2-0; 
Minerul Mătăsari - Minerul Certej 1-0; Minerul Berbești - Petrolul 
Stoina 2-1; Aluminiu Slatina - FC Vâlcea 1-0.

CLASAMENTUL
1. RULMENTUL ALEX. 23
2'. DROBETA TR.S. 23
3. M. BERBEȘTI 23
4. PETR. VIDELE 23
5. MINE-RAL ROV. 23
6. MINERUL URICANI 23
7. PETROLUL STOINA 23
8. TERMO TR. SEV. 23
9. PARÂNGUL LONEA 23
10. PETROLUL DRAG. 23
11. ALUMINIU SLATINA 23
12. MIN. MĂTĂSARI 23
13. MINERUL LUPENI 23'
14. ȘOIMII SIBIU 23
15. SEVERNAV TR.S. 23
16. CFR CARANSEBEȘ 23
17. MINERUL CERTEJ 23
18. PETR. ȚICLENI 23.
19. FC VÂLCEA 23
20. ARSENAL SADU 23 \

MÂINE, PRIMA 
ETAPĂ 

INTERMEDIARĂ A 
RETURULUI, DE LA 

ORA 15,00:
CFR Caransebeș 

Arsenal Sadu, Parângul 
Lonea - Petrolul Videle; 
Șoimii Sibiu - Rulmentul 
Alexandria, Unirea Petrolul 
Drăgășani - Minerul Uricani, 
Drobeta - Mine-Ral Rovinari, 
Minerul Certej - Severnav, 
Petrolul Stoina - Minerul 
Mătăsari, Termo - Minerul 
Berbești, FC Vâlcea - 
Petrolul Țicleni, Minerul 
Lupeni - Aluminiu Slatina.

16 4 3 47-17 52
16 3 4 41-14 51
13 2 8 48-30 41
12 4 7 37-22 40
10 4 9 43-29 34
11 1 11 40-42 34
11 1 11 32-39 34
10 3 10 26-29 33
10 1 12 32-47 33
10 2 11 31-29 32
10 2 11 22-45 32
9 4 10 36-31 31

10 1 12 32-39 31
10 1 12 24-32 31
9 3 11 37-32 30

10 0 13 42-38 30
9 2 12 33-32 29
9 2 12 34-34 29
8 4 11 24-28 28
5 0 18 15-67 15

-•

Rezultatele etapei a 18-a din 22 martie:
Minerul Ghelari - Casino Ilia 4-0 
Victoria Călan CFR Marmosim 1-0 
Constr. Hd. - ASA Aurul Brad 1-3 
Paroșeni Vulcan - Minerul Bărbăteni 3-1 
Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg 4-0 
Min. Aninoasa - Dacia Orăștie 2-1 
Min. Livezeni - Min. Teliuc 4-2.

CLASAMENTUL
1. AURUL BRAD 18 15 1 2 38-16 46
2. PAROȘ. - VULCAN 18 13 3 2 54-19 42
3. FC DACIA ORĂȘTIE 18 13 2 3 48-23 41
4. VICTORIA CĂLAN 18 10 0 8 37-19 30
5. CFR MARMOSIM 18 9 3 6 31-23 30
6. MINERUL GHELARI 18 8 2 8 33-25 26
7. CONSTR. HD. 18 7 3 8 31-34 24
8. M. ANINOASA 18 7 2 9 31-29 23
9. MET. CRIȘCIOR 18 6 ‘4 8 26-29 22
10. MINERUL BĂRB. 18 6 4 8 37-42 22
11. CASINO ILIA 18 5 2 11 27-41 17
12. MIN LIVEZENI 18 5 2 11 30-51 17
13. MIN. TELIUC 18 3 6 9 27-33 15
14. RETEZATUL H. 18 2 0 16 17-83 6

Etapa viitoare: Casino Ilia - Vict. Călan; CFR Marmosim - Constr. Hd.; 
Aurul Brad - Paroșeni - Vulcan; Min. Bărbăteni - Met. Crișcior; Retezatul - 
Min. Aninoasa; Dacia Orăștie - Min. Livezeni; Min. Teliuc - Min. Ghelari.

DIVIZIA Dj
VICTORIA CĂLAN -

CFR MARMOSIM 1-0
Meci atraftiv, cu multe faze 

de fotbal curat, tehnic, între două 
formații pregătite de antrenori 
aflați în plină devenire, Titi Alexoi 
la Călan și prof. Ion Bădoi la 
Simeria. Ne face plăcere să con
semnăm frumoasele evoluții ale 
acestor echipe, revenirea for
mației simeriene de când SC 
Marmosim este sponsorizată de 
SC Marmosim și Reva și nu în 
ultimul rând Primăria, alți agenți 
economici sprijină fotbalul și 
rezultatele se văd.

Simerienii, în prima repriză, 
s-au aglomerat în propriul teren, 

să nu primească gol. în asemenea 
condiții, mai experimentatii fot
baliști din Călan nu s-au lăsat 
deloc invitați și Șandor, Bordeianu, 
Surugiu, Matei, Budeic au dat 
serios de furcă apărării adverse în 
frunte cu portarul Sava, care a 
ieșit cu fața curată în câteva si
tuații foarte periculoase în careu. 
Deși gazdele atacă susținut și ar fi 
putut marca în minutele 9,28,30 și 
32, scorul este deschis abia în 
minutul 36. La o lovitură liberă, 
Budeic execută foarte bine în ca
reu și Bordeianu reia spectaculos 
cu capul balonul jos, în colțul stâng 

al porții lui Sava 1-0: dacă până în 
acest minut oaspeții s-au mărginit 
la apărare, de acum, oaspeții trec 
tot mai des de linia de centru 
pentru ca în repriza a ll-a să ini
țieze câteva atacuri bine con
cepute, punând la rândul lor la 
încercare apărarea Victoriei. E 
drept că și în partea a doua a 
meciului gazdele au continuat 
seria ratărilor, îndeosebi Șandor 
n-a reușit în 4 situații doar cu 
portarii în față (în min. 56 în locul 
lui Sava a intrat Motroc) să 
mărească avantajul echipei din 
Călan. Jocul, mult mai echilibrat 
în repriza a ll-a, nu a ridicat pro
bleme brigăzii de arbitri până în 
min. 72 când am asistat la o gafă 
a centralului Valentin Gavrilă 
(Brad) și a asistentului Cristian 
Kuszai. Atunci, la un nou atac 
lansat în viteză de gazde, Socaci 
șutează din careu cu putere, min
gea lovește transversala, revine 
în teren și fundașul Ghircau puțin 
jenat de un adversar dorește să 
trimită balonul peste bară, dar 
acesta intră sus, sub bară, în 
plasă - care era bine întinsă - și a 
revenit în teren! Și ce a văzut 
întregul stadion, n-au văzut cei 
doi arbitri(?l). La protestele fotba
liștilor din Călan, Gavrilă se con
sultă cu Kuszai și stupoare nici el 
nu a văzut că a fost gol. Spre 
cinstea gazdelor - jucători, antre
nori, conducători și spectatori, 
jocul nu a degenerat, desfășu- 
rându-se până în final într-o notă 
deplină de sportivitate. în tribună 
s-a aflat (incognito), cum o face 
de obicei, președintele Comisiei 
județene de arbitri, dl Grigore 
Macavei, care a confirmat vala
bilitatea golului din min. 72.

Victoria: luga, Papp (46 So
caci), Pănzariu, Ailoaie, Kollman, 
Budeic, Păuna (46 Gogan), Suru
giu, Bordeian, Șandor, Matei.

CFR Marmosim: Sava (56 
Motroc), Dosan (63 Popovici), 
David, Ghircău, Jolvinschi, Davi- 
doni, Avasiloaie (59 Fr. Biri), Sicoe 
(84 Jeler), Bal, Moldovan, Lila.

Sabin CERBU

Pentru
'ffele&nolj

w
Acum poți cumpăra numai cartela 
reîncărcabllă CONNEX GOI
Noul pachet CONNEX GOI PENTRU TELEFONUL TAU! 
conține o cartelă SIM reîncărcabllă, compatibilă cu cele 
mal rol modele de telefoane mobile.
Cu o valoare Inițială ce permite pînă la 00 de minute 
de convorbiri naționale, cartela CONNEX GOI îți oferă 
un control complet asupra creditului, prin afișarea 
acestuia pe ecranul telefonului TAui
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. 
!n plus, poți vorbi Imediat In străinătate, fără a fi nevoie 
de vreun depozit bancar.

Informații la: 302.11.11

greu.se


rCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SC DEVIL S.A DEVA

cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.32 A
__________CONVOACĂ________

f ADUN AREA GENERALĂ A 5
ACȚIONARILORx____________ ’____ _____________________7

la data de 9 aprilie 1998, ora 10,00, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 1998.
3. Aprobarea acordării în leasing imobiliar prin 

novație.
4. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului necesar 

prevăzut în lege, data următoarei adunări va fi în 10 
aprilie 1998, la aceeași oră și în același loc.

 ---------- ...J-------  . ................... ,

REVISTA ROMÂNĂ DE BARTER, 
LEASING SI VÂNZĂRI ÎN RATE 
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Publicație economică bilunară. Apare în zilele de 05 și 20 ale fiecărei luni.

TALON DE ABONAMENT
Societatea........................................ Adresa..........................................

Am achitat un abonament în valoare de:
85.000 lei □ 3 luni 160.000 lei □ 6 luni 300.000 lei □ 1 an
Doresc să primesc revista începând cu luna.................
Vă rugăm să trimiteți acest talon, însoțit de copia Instrumentului de 
plată prin care ați achitat contravaloarea abonamentului în contul ni 
251100922008183 B.R.D.-SMB, pe adresa redacției: str. General Dona 
nf*20, sector 1, București. Tel/Fax: 01.614.55.38 E-mall: barter@fx.rc

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNĂ S.A 

SUCURSALA HUNEDOARA

S.C. ATELIERELE

Anunță vânzarea prin licitație publică a 
următoarelor active aparținând SC "CERNAFRUCT" 
S.A Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, str. Panait 
Cerna, nr.4:

fabrica de*răcoritoare și fabrica de gheață.

Licitația va avea loc în data de 27.03.1998, ora 
10,00, la Judecătoria Hunedoara - Biroul 
executorului judecătoresc.

Informații suplimentare Ia SC "Cernafruct" SA 
Hunedoara, str. Carpați, nr.92, telefon 054/715482, 
BCR - Sucursala Hunedoara, telefon 054/712494 și 
Judecătoria Hunedoara - executor judecătoresc, 
telefon 054/712438.

DEVA Aleea Plopilor, bloc 8, et. I, ap.17 Tel/Fax: 054-621853

( INSTALEAZĂ )
r9" Sisteme alarmare

la efracție și incendiu;
rf Sisteme de televiziune cu circuit închis; 
xr Sisteme de control al accesului prin cartele; 

Sisteme de interfonie și videointerfonie;
-V' Alarme auto;
W" Geamuri termoizolatoare și folie 

reflectorizantă și antiefracție; 
Centrale telefonice.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA 

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie - 
tel/fax 054-247978, 247500, tel: 054-241296

Oferă:________________
Produse clcctrocusnicc cu prețuri reduse 

cu ocazia Sărbătorilor de Paști:
Preț vechi Preț nou 

0* aspirator TRACY 1300 W JU8W 599.000 lei 
0* mașină de spălat vase 601 J-WMMnTleî”" 1.350.000 lei

I
Vindem în rate prin magazinul 

CENTRAL Orăștie, tel: 054-247496.

ic ALUMmm cottf sui
CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ

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.

CllISCIOll
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Cu sediul în Crișcior, str. Uzinei, nr.1, județul Hunedoara, 
Convoacă Adunarea Generală a 

Acționarilor in sala Clubului Minier 
Crișcior, in data de 10.04.1998, ora 14,00, 

cu următoarea ordine de zi:
! 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea
i bilanțului contabil pe anul 1997, pe baza 
raportului administratorilor și al cenzorilor.

2. Stabilirea dividendelor acordate ac
ționarilor.

3. Completarea Consiliului de Administrație.
4. Fixarea remunerației cuvenite pentru 

exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor.
5. Discutarea gestiunii și activității admi

nistratorilor pe baza raportului.
6. Stabilirea și aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli și a programului de acti
vitate pe exercițiul financiar următor.

7. Majorarea capitalului social prin intro
ducerea ca aport a mijloacelor fixe rezultate 
în urma investițiilor din anul 1997.

8. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut 

în statut, data următoarei adunări va fi în ziua 
de 24.04.1998, în același loc, la aceeași oră și 
cu aceeași ordine de zi.

_ _—- . _r __ i .. — . . -

' Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

disir; 
^ill-injfiîiriTkUl

Societatea de Asigurare - Reasigurare

BERE:F
SILVA 1/2

. REGUN 1/2 
rNEAGRĂ 1/2

ROM 30* A
VODCĂ 30* LiW

RACHIU ALB 25 (J, 
□chior cireșe negre 20*

||5>ă minerală Bl BORȚE NI 1,5(L

prin agențiile sale din Deva și Petroșani, încheie asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă auto pentru perioada 01.04.1998-31.12.1998.

Informații suplimentare la:
Agenția ASTRA Deva - str. Zamfirescu, bl. Q, sc. A, ap. 4, tel/fax: 226321 
Agenția ASTRA Petroșani - str. C-tin Miile, bl. 3, ap. 1, tel/fax: 544171.

PUBLICITATE
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Folidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

Z
I
I
i
l
l
I
l
\054/260424,_260966

S.C. APllOTEllllA S.A. '
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin instrumentele de ■ 

decontare cunoscute și prin cupoane agricole.
Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 lei și 105.000 lei/sac, în I 

funcție de sortiment și conținut de substanță activă. I
De asemenea, livrează întreaga gamă de pesticide, fără adaos comercial. ■ 

din producția OLTCHIM - Rm. 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, 
informații la sediul S.C. APROTERRA S.A. Simeria, telefoane: j 

'•___________________________________________________________y

I 
I

Oferta extraordinara!
3 ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon, de calitate excepțională, 

garantată
-ambalată în saci de 25 kg, cu conținut mixt;
- prețuri de introducere pe piață: numai 14.000 lei/kg
3 ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din colectare originală la prețul 

extraordinar de 10.500 lei/kg
în funcție de cantitatea cumpărată se acordă reduceri de până la 10%. 

Informații: Cluj-Napoca, str. luliu Maniu, nr. 6, 
tel: 064/193493; 018/623482

. Orar depozit: Zilnic: 8-18; Sâmbătă: 8-14

ASICURAflEAflOMMEASCAZ^ASIROM^

SC ASIROM S.A
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

"TOMBOLA ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO"
Pot participa toți cei care au încheiate asigurări de răspundere civilă auto până la data 

de 10.04.1998.
Pentru a intra în posesia premiilor puse în joc răspundeți corect la întrebarea din talon.
Completați corect și citeț datele din talon și expediați-l pe adresa SC ASIROM S.A., str. 

I. Creangă, bl. 21 parter, Deva, cod 2700, jud. Hunedoara, cu mențiunea “Pentru tombola 
ASIROM”, până la data de 14.04.1998.

Se acordă 15 câștiguri în asigurări de viață de 1.000.000 și 500.000 lei.
Numele câștigătorilor vor fi anunțate în aceeași publicație.

Pentru concursul "Tombola asigurărilor de răspundere civilă auto" din 16.04.1998.

\ TALON

i A■ ASMAIMMWW|

--------------------------------------------------------------------------------------
întrebare: Care este suma maximă a despăgubirilor materialei 

care se acordă în urma unui accident?__________________________I
Nr. tichet asigurare ASIROM / data____________________________ j

Numele și prenumele___________________________________________ *
Adresa: Localitate____________________ Str._____________________ I

Nr._______ Bl._____Ap.___ Telefon________________________I

___________________________________________________ y

mailto:barter@fx.rc
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pentru vânzarea de acțiuni prin licitație 
publică deschisă cu strigare

Fondul Proprietății de Stat, instituție de interes național din România, cu sediul în 
București, str. Stavropoleos nr.6, sector 3, organizează o nouă licitație publică deschisă cu 
strigare, în conformitate cu O.U.G. nr. 88/1997 și H.G. nr, 55/1998, pentru vânzarea a 40 % 
din acțiunile Societății Comerciale AGROMEC S.A. SIMERIA. cu sediul în localitatea 
Simeria, județul Hunedoara, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/ 
1070/1991, cod fiscal 2150888, având:

a) obiectul principal de activitate: servicii prin mecanizarea și chimizarea agriculturii, 
lucrări de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole, autovehiculelor și 
remorcilor, comercializare piese și materiale, carburanți și Iubrifîanți;

b) capital social: 483.025 mii IeL conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la 
Oficiul Registrului Comerțului din data de 02.06.1997;

c) cifra de afaceri în anul 1996: - 321.824 mii lei
d) rezultatul net în anul 1996: - 86.519 mii lei
Prețul de pornire este 25.000 lei/acțiune, respectiv 3,2 USD/acțiune.
Valoarea pachetului scos la vânzare este de 193.200 mii lei, respectiv 25.377 USD.
Licitația va avea loc pe data de 15.04.1998ora 10.00 la sediul Fondului Proprietății de Stat 

- Direcția Teritorială Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A.
Dosarul de prezentare a societății comerciale poate fi procurat contra sumei de 50 USD 

pentru persoanele fizice și juridice străine sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabilit de 
Banca Națională a României Ia data cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele 
fizice și juridice române, zilnic de la sediul Centrului de Afaceri F.RS. - A.R.D. din București, 
str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, tel.: 3110495,3121891,3123130, fax 3121841 și de la sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, între orele8.00-16.00, 
până la data de 11.04.1998. Pentru investitorii străini această sumă trebuie achitată în 
prealabil în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 25110000000242300008 pentru USD sau 
nr. 251100000002423301007 pentru DM, deschise la Bancorex Centrala, iar pentru 
investitorii români această sumă trebuie achitată în lei în contul Fondului Proprietății de 
Stat nr. 251100980900224 deschis Ia B.R.D. - S.M.B.

Relații suplimentare se pot obține de la F.P.S. - Direcția Restructurare Privatizare 3, 
telefon 231.03.22.

Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare. 
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
•Copie după Ordinul de plată pentru achitarea prețului Dosarului de prezentare; 
•Buletin de identitate (pașaport pentru persoane fizice străine);
•Delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vqt depune la sediul F.RS. Direcția Teritorială 

' Hunedoara din Deva str. 22 Decembrie, nr. 37 Ă, în ziua licitației, cu cel puțin o oră înainte 
de începere., ședinței de licitație, documente!^prevăzute în Dosarul de prezentare.

Taxa de participare la licitație este de 250 mii lei și se va achita la casieria vânzătorului 
din Deva str. 22 Decembrie, nr. 37 A., județul Hunedoara, sau în contul F.P.S. nr. 
251100980900224 deschis Ia B.R.D. - S.M.B. pentru persoane fizice sau juridice române.

Persoanele fizice sau juridice străine vor achita taxa de participare în valută la cursul zilei 
stabilit de B.N.R., la casieria vânzătorului sau în contul F.RS. nr. 25110000000242300008 
pentru USD sau 25110000000242301007 pentru DM, deschise la Bancorex Centrala.

Participanții la licitație pot consemna la dispoziția vânzătorului o garanție de participare 
în valoare de 3% din valoarea integrală pachetului de acțiuni, calculată Ia prețul pe acțiune 
oferit de vânzător (prețul de începere a licitației).

Persoanele fizice sau juridice române pot achita garanția de participare în lei Ia casieria 
vânzătorului sau în contul F.RS: nr. 251100980900313 deschis la B.R.D. - S.M.B.

Persoanele fizice sau juridice străine pot achita garanția de participare în valută în 
conturile F.RS. nr. 25110000000242300008 pentru USD, sau nr. 25110000000242301007 
pentru DM, deschise la Bancorex Centrala.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o 
[^ajsoarede^arantiebanca>ăralabilă60iderileJucrătoaredelaidațaideQuneriiiofeiței:__
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pentru vânzarea de acțiuni prin licitație 
publică deschisă cu strigare

Fondul Proprietății de Stat, Instituție de Interes național din România, cu sediul în 
București, str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, organizează o nouă licitație publică deschisă 
cu strigare, în conformitate cu O.U.G. nr. 88/1997 șl HG nr. 55/1998, pentru vânzarea a 
40% din acțiunile Societății Comerciale AGROMEC S.A.Călan, cu sediul în 
localitatea Călan, Județul Hunedoara, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului 120/258/1991, cod fiscal 21411715, având:

a) obiectul principal de activitate: servicii prin mecanizarea șl chimizarea agriculturii, lucrări de 
întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole, autovehiculelor și remorcBor, comercializare 
piese și materiale, carburanți și lubrifianți;

b) capital sodak923.100mB lei, conformummei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 
■ Comerțului din data de 14.07.1397;

c) dfra de afaceri în anul 1396:385.498 mii lei;
d) rezultatul net n anul1996:148.920 mB lei.
Prețul de pornire este 1.000 lei/acțiune, respectiv 0,13 USD/acțiune.
Valoarea pachetului scos la vânzare este de 369340 mil lei, respectiv48.501 USD.
Licitația va avea loc pe data de 15.04.1398, ora 13,00, la sediul Fondului Proprietății de Stat - 

Direcția Teritorială Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A.
Dosarul de prezentare a societății comerciale poate fi procurat contra sumei de 100 USD pentru 

persoanele fizice șlJuridice străine sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabBit de Banca Națională 
a României la data cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele fizice și Juridice române, 
zilnic de la sediul Centrului de Afaceri FPS - ARD din București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, teL: 
3110495,3121891,3123130, fax 3121841 și la sediul Direcției Teritoriale Hunedoara din Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, între orele 8,00-16,00, până la data ide 11.04.1998. Pentru investitorii străini 
această sumă trebuie achitată în prealabil în contul Fondului Proprietății de Stat 
nr.25U0000000242300008 pentru USD sau nr. 251100000002423301007 pentru DM, deschise la 
Bancorex Centrală, iar pentru investitorii români această sumă trebuie achitată in lei în contul Fondului 
Proprietății de Stat nr. 251100980900224 deschis la BRD SMB. .

Relații suplimentare se pot obține de la FPS - Direcția Restructurare Privatizare 3, telefon2310322. 
Pentru participarea la Udtație este obBgatorie cumpărarea Dosarului de prezentare. 
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt
- Copie după Ordinul de plată pentru achitarea prețului Dosarului de prezentare;
■ Buletin de Identitate (pașaport pentru persoane fizice străine)
- Delegație din partea societăți comerciale ofertante.
Pentru participarea la Udtație, ofertanții vor depune la sedhd FPS Direcția Teritorială Hunedoara 

din Deva, str. 22 Decembrie, nr.37A, în ziua Bdtației, cu cel puțin o oră înainte de începerea ședinței 
de Udtație, documentele prevăzute în Dosarul de prezentare.

Taxa de partidpare la Udtație estă de250mB lei si se va achita la casieria vânzătorului din Deva, 
str. 22 Decembrie, nr.37A, judiețd Hunedoara, sau în contul FPS nr. 251100980900224 deschis la 
BRD - SMB pentru persoane fizice sau Juridice române.

Persoanele fizice sau Juridice străine vor achita taxa de partidpare în valută la cursul zBel stabBit 
de BNR, la casieria vânzătorului sau în contul FPS nr. 25110000000242300008 pentru USD sau 
25110000000242301007pentru DM, deschise la Bancorex Centrală.

PartidpanțS la Udtație pot consemna la dispoziția vânzătorului o garanție de partidpare în valoare 
de 3% tBn valoarea integrală pachetului de acțiuni, calculată la prețul pe acțiune oferit de vânzător 
(prețui'de începere a licitației).

Persoanele fizice sau juridice române pot achita garanția de partidpare în lei la casieria 
vânzătorului sau în contul FPS nr. 251100980900313 deschis la BRD - SMB.

Persoanele fizice sau juridice străine pot achita garanția de partidpare în valută, în conturile FPS 
nr. 25110000000242300008 pentru USD, sau nr. 25110000000242301007 pentru DM, deschise la 
Bancorex Centrală.

Ofertanțiipot ordona sodetățB bancare la care au deshis contuiprindpal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 60 de zBe lucrătoare de la data depunerii ofertei.
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pentru vânzarea de acțiuni prin licitație publică deschisă cu strigare
Fondul Proprietății de Stat, instituție de interes național din România, cu sediul în București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, organizează o nouă licitație 

pițblică deschisă cu strigare, in conformitate ai OUG nr. 88/1997 și HG nr. 55/1998, pentru vânzarea a 40% din acțiunile Societății Comerciale AGROMEC 
DINCU MARE SA. , cu sediul in localitatea Dinai Mare,Județul Hunedoara, număr de Înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/594/1997, cod fiscal 
8179638, având:

a) obiectul principal de activitate: servicii prin mecanizarea și chimizarea agriculturii, lucrări de Întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole, 
autovehiculelor șl remorcilor, comercializare piese și materiale, carburanți și lubrifianți;

b) capital social: 19.000 mii lei, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului din data de 20.06.1996;
c) cifra de afaceri in anul 1996: -
d) rezultatul net in anul 1996: -
Prețul de pornire este de 1.000 lei/acțiune, respectiv 0,13 USD/acțiune.
Valoarea pachetului scos la vânzare este de 7.600 mii lei, respectiv 998 USD.
Licitația va avea loc pe data de 14.04.1998, ora 10, la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A.
Dosarul de prezentare a societății comerciale poate fi procurat contra sumei de 50 USD pentru persoanele fizice și Juridice străine sau contravaloarea in lei la 

airsul zilei stabilit de Banca Națională a României la data cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele fizice și Juridice române, zilnic, de la sediul 
Centrului de Afaceri TPS - ARD din București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, tel: 3D0495, 3121891, 3123130, fax: 3121841 și de la sediul Direcției Teritoriale 
Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, intre orele 8-16, până la data de 10.04.1998. Pentru investitorii străini această sumă trebuie achitată, in prealabil, 
in contul Fondului Proprietății de Stat nr. 25110000000242300008 pentru USD sau nr. 251100000002423301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CtNTRAl Ă. 
iar pentru investitorii români această sumă trebuie achitată in lei in contul Fondului Proprietății de Stat nr. 25HOO98O9OO224 deschis la BRD - SMB.

Relații suplimentare se pot obține de la FPS - Direcția Restructurare Privatizare 3, telefon 2310322.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
•Copie după Ordinul de plată pentru achitarea prețului Dosarului de prezentare;
•Buletin de idehtitate (pașaport pentru persoane fizice străine);
•Delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul FPS Direcția Teritorială Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, in ziua licitației, cu cel 

puțin o oră înainte de începerea ședinței de licitație, documentele prevăzute in Dosarul de prezentare.
Taxa de participare la licitație este de 250 mii lei șl se va achita la casieria vânzătorului din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 Ajudețul Hunedoara, sau in contul FPS 

nr. 251100980900224 deschis la BRD - SMB pentru persoane fizice sau juridice române.
Persoanele fizice sau Juridice străine vor achita taxa de participare in valută la cursul zifei stabilit de BNR, la casieria vânzătorului sau in contul FPS nr. 

25I1OOOOOOO2423OOOO8 pentru USD sau 25I1OOOOOOO2423OIOO7 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ.
Participanții la licitație pot consemna la dispoziția vânzătorului o garanție de participare in valoare de 3% din valoarea integrală a pachetului de acțiuni, 

calculată la prețul pe acțiune oferit de vânzător (prețul de începere a licitației).
Persoanele fizice sau Juridice române pot achita garanția de participare in lei la casieria vânzătorului sau in contul FPS nr. 251100980900313 deschis la BRD 

-SMB.
Persoanele fizice sau Juridice străine pot achita garanția de participare in valută in conturile FPS nr 25110000000242300008 pentni USD, sau nr. 

25110000000242301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ.
Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție bancară valabilă 60 de zile lucrătoare de la data 

depunerii ofertei.

^PRIMARUL COMUNEI^ 
{ PEȘTIȘU MIC !
I organizează concurs pentru |
I ocuparea postului de

~J^UXUU .1111111111JI ----- 1

i 8G€NT HGR/COL i

al Primăriei Peștișu Mic,
în ziua de

J 7 aprilie 1998, ora 10,00, 

la sediul Primăriei.
I I
| Condiții de concurs: |
| - studii superioare sau medii |
| agricole |
| -vechime in muncă; in domeniu! |
| a gri coi, de minimum 5 ani.
| Nu vor fi admise ia concurs 
| persoanele care au suferit 
| condamnări penale sau care au
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

avut desfăcut contractul de 
muncă din vina lor.

Informații și tematica concursului 
se vor primi de la Primăria comunei 
Peștișu Mic, unde se va depune și 
dosarul actelor cerute de lege, până 
in ziua de 1 aprilie 1998, ora 10,00.

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

y



tone, tel. 650082, după ora 15. (2770)
• Vând mașini înghețată, ieftine, 

italiene și germane. Tel. 059 341639

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină, casă nelocuibilă, 
Bîrsău, nr 195. Informații Deva, 
Zamfirescu, bl. B.6 prim/13. (2941)

• Vând loc de casă comuna Strei, 
Călan, negociabil. Tel. 711651 (1338)

• Vând IMS cu remorcă, carte 
identitate și Skoda. Informații familia 
Popa, Șesuri. (2772)

• Vând casă Deva. Tel. 627066 
(2938)

• Se vinde la licitație publică în data 
de 25.03.1998 apartament cu două 
camere, Deva, Dacia, bl. 23, ap.18. 
Informații suplimentare la executorul 
judecătoresc, Judecătoria Deva,, tel. 
214332. (2947)

• Vând apartament 4 camere, cu 
îmbunătățiri, zonă centrală. Tel. 
626026 (2948)

•Vând casă, trei camere, gaz, apă, 
grădină, în Orăștie, preț 270.000.000, 
negociabil. Informații tel. 216960 
(3162)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 218301 
(3153)

■ Vând autocamion 7 tone, cu 
prelată, stare foarte bună. Tel. 
217696 (2910)

• Vând Skoda 120 L, set motor nou, 
stare perfectă. Tel. 216784 (2931)

• Vând camion IFA L 50, 7,5 tone, 
înmatriculat, 8500 DM. Vând Audi 80, 
stare funcționare, neînmatriculat, 
necesită revopsire, 900 DM. Tel. 
092260038 (2946)

• Vând VW Transporter TD, 
marfă, 1988, înscris, tel. 713487,092/ 
371757 (1341)

• Vând Dacia 1310, nouă sau 
înscriere 1307, tel. 712230,777725 
(1340)

ADUCE CALITATE VIEȚII

Acum un spălat cu mașinile de spălat
AWM 807 și AWG 640 vă costă doar:

© 700 lei pentru rufele albe
© 400 lei pentru rufele colorate
Notă: aceste costuri sunt valabile pentru spălarea unui kilogram de 
rufe, la încărcare maximă de 5 kg (calculate în februarie 1998)

Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva
Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
Str. I Decembrie 1918 nr. 59. Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de costul 
spălării unui 
kilogram de rufe.

(40866)
• Vând cuptor rotativ de pâine, cu 

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

• Cumpăr porci, bovine, pentru 
sacrificare. Tel. 211443, 232214 
izșaa

• Cedez SRL fără activitate, gratuit. 
Tel. 233690, după ora 20 (2902)

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

• Vând motor tractor U 650. Tel.
247165 (2919)____________-

• Vând societate de producție 
scutită de impozit până în 21.12.1999 
și carmangerie cu dotare completă. 
Tel. 231951.625110(29361

• SC Decebal SA (Industria Cărnii) 
Deva vinde tărâțe la prețul de 750 
lei/kg. Cei interesați se pot adresa la 
secția Abator Deva, str. Grivitei, nr. 
35. tel. 212520 sau 213224 (3910)

• Vând SRL fără activitate și 
apartament 3 camere în Deva. Tel. 
627006 (2836)

• Vând lemn foc. Gurasada 206, 
preț negociabil, numele llca (2832)

• Vând 15 oi cu miei. Sat Poienița 
Tomii, corn. Cerbăl, familia Pătruț (2949)

■ Vând calorifere noi, Germania, 
țevi instalații negre și zincate, toate 
dimensiunile, faianță, gresie - 
românească și import Spania, 
fitinguri armături și accesorii de tot 
felul. Sebeș tel. 058 733508(3912)

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

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

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. HI', parter. Deva
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43
ELECTROSTAR -. Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR -
QUASAR -
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. I Decembrie 1918, nr. 109A. Petroșani

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

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

• Vând plug cu două brazde pentru 
tractor U 650, 2.500.000, Ludești, nr. 
17, Stoicoi Constantin. (2719)

• Vând videocameră, Sony, nouă, 
casetă mică, ecran color, 8.500.000 
lei, tel. 723225, 729677 (1336)

PIERDERI

• Pierdut chitanțier file nr. 551-600 
aparținând SC Mad M&D Hunedoara. 
Șe declară nul. (2945)

• Pierdut legitimație nr. 86 pe numele 
Răileanu Constantin, eliberată de 
Secretariatul de Stat pentru 
Handicapați Deva.O declar nulă. (3033)

ÎNCHIRIERI

• închiriez casă pentru depozit sau 
lucrativ, convenabil. Tel. 213047, 
016595697 (2842)

• Caut apartament pentru închiriat, 
mobilat. Vând telefon celular. Tel. 092/ 
411299 (3152)

OFERTE DE
SERVICII

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

• Angajăm cioban în satul Valea 
Sângiorgiului, Călan. Informații 
primarul satului. (1339)

■ Expansiune în România -98. 
Compania DS Max Canada caută 
30 persoane tinere, dinamice 
pentru a-i învăța gratuit.: market
ing-management. Posibilitate de 
promovare rapidă cu câștiguri 
substanțiale. Relații la tel. 627527, 
dra Alison. (2950)

• Transport marfă cu camion de 
3,5 tone. Tel. 623362 (2917)

• Caut urgent cioban la Romoșel. 
Informații la consilier Mihăilă. (2717)

• Ana Design Trading SRL, firma 
București angajează urgent agent 
comercial produse vânzabile, profit 
vânzări circa 1.200.000. Relații tel. 
054/777526, orele 9-16,053/226029, 
după 20. (2570)

• Distribuitor Golden Yacca, leacul 
tuturor bolilor, arborele vieții, 
miracolul sănătății. Tel. 223677 
(2840)

DIVERSE

• S.C. Germisara SA cu sediul 
în Geoagiu-Băi, str. Vilelor, nr. 7, 
județul Hunedoara anulează a- 
nunțul publicitar făcut în România 
liberă nr. 2418/11.03.1998 și în 
Cuvântul liber nr. 2092/10.03.1998 
privind vânzarea în sistem leasing 
a activului de la vila nr. 10 "Aida" 
(OP).

• Consiliul local al comunei Turdaș 
organizează în data de 3 aprilie 1998, 
ora 10, licitație publică pentru 
concesionarea unei suprafețe de 
teren de 3000 mp. Ofertele se depun 
la sediul Primăriei, până la data de 2 
aprilie 1998. (1288)______________

• S.C. Dezmembrări construcții 
metalice și lemn Hephaistos SRL 
Hunedoara, cu sediul în Hășdat, nr. 
147, Hunedoara, începând cu data 
de 23.03.1998 achiziționează de 
la persoane fizice deșeuri metalice 
și nemetalice, altele decât cele din 
grupa N8-06, stas 6058/78. Contra
valoarea acestora se achită la 
predare prin casieria societății. 
Prețuri avantajoase. (1342)

Consiliul de administrație al S.C. 
"ÂGROMEC" S.Ă. Simeria convoacă 
adunarea generală a acționarilor la 
data de 07.04.1998, ora 10, la sediul 
societății.

Informații suplimentare la sediul 
societății și la telefon: 261321.

Anunț publicitar
pentru vânzarea de acțiuni prin licitație publica deschisa cu strigare

Fondul Proprietății de Stat, instituție de interes național din România, cu sediul în București, str. 
Stavropoleos, nr. 6, sector 3, organizează o nouă licitație publică deschisă cu strigare, în conformitate 
cu OUG nr. 88/1997 si HG nr. 55/1998, pentru vânzarea a 40% din acțiunile Societății Comerciale 

AGROMECS.A. Ilia, cu sediul în localitatea Ilia, județul Hunedoara, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/1066/1991, cod fiscal 2094257, având:

a) obiectul principal de activitate: servicii prin mecanizarea și chimizarea agriculturii, lucrări de 
întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole, autovehiculelor și remorcilor, comercializare 
piese și materiale, carburanți și lubrifianți;

b) capital social: 1.880.900 mii lei, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul • 
Registrului Comerțului din data de 10.06.1997;

c) cifra de afaceri în anul 1996: 292.006 mii lei;
d) rezultatul net în anul 1996 - pierdere: 74.992 mii lei. Prețul de pornire este de 25.000 lei/' 

acțiune, respectiv 3,23 USD/acțiune.
Valoarea pachetului scos la vânzare este de 752.350 mii lei, respectiv 97.190 USD.
Licitația va avea loc pe data de 14.04.1998, ora 13, la sediul Fondului Proprietății de Stat - Direcția 

Teritorială Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A.
Dosarul de prezentare a societății comerciale poate fi procurat contra sumei de 250 USD pentru 

persoanele fizice și juridice străine sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabilit de Banca Națională 
a României la data cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele fizice și juridice române, 
zilnic, de la sediul Centrului de Afaceri FPS - ARD din București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, tel: 
3110495, 3121891, 3123130, fax: 3121841 și la sediul Direcției Teritoriale Hunedoara din Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37 A, între orele 8-16, până la data de 10.04.1998. Pentru investitorii străini 
această sumă trebuie achitată, în prealabil, în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 
25110000000242300008 pentru USD sau nr. 251100000002423301007 pentru DM, deschise la 
BANCOREX CENTRALĂ, iar pentru investitorii români âceastă sumă trebuie achitată în lei în contul 

Fondului Proprietății de Stat nr. 251100980900224 deschis la BRD - SMB.
Relații suplimentare se pot obține de la FPS - Direcția Restructurare Privatizare 3, telefon 2310322.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
• Copie după Ordinul de plată pentru achitarea prețului Dosarului de prezentare;
• Buletin de identitate (pașaport pentru persoane fizice străine);
• Delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul FPS Direcția Teritorială Hunedoara din 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, în ziua licitației, cu cel puțin o oră înainte de începerea ședinței de 
licitație, documentele prevăzute în Dosarul de prezentare.

Taxa de participare la licitație este de 2.500 mii lei și se va achita la casieria vânzătorului din Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A, județul Hunedoara, sau în contul FPS nr. 251100980900224 deschis la 
BRD - SMB pentru persoane fizice sau juridice române.

Persoanele fizice sau juridice străine vor achita taxa de participare în valută la cursul zilei stabilit de 

BNR, la casieria vânzătorului sau în contul FPS nr. 25110000000242300008 pentru USD sau 
25110000000242301007 pentru DM, deschise la BANCOREX CENTRALĂ.

Participanții la licitație pot consemna la dispoziția vânzătorului o garanție de participare în valoare 
de 3% din valoarea integrală a pachetului de acțiuni, calculată la prețul pe acțiune oferit de vânzător 

(prețul de începere a licitației).
Persoanele fizice sau juridice române pot achita garanția de participare în lei la casieria vânzătorului 

sau în contul FPS nr. 251100980900313 deschis la BRD - SMB.
Persoanele fizice sau juridice străine pot achita garanția de participare în valută în conturile FPS nr 

25110000000242300008 pentru USD, sau nr. 25110000000242301007 pentru DM, deschise la 
BANCOREX CENTRALĂ.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 60 de zile lucrătoare de la data depunerii ofertei.

• SC Hațegana SA Hațeg coh- 
voacă adunare generală a acțio
narilor la data de 6.04.1988, ora 10, 
la sediul societății din Hațeg, str. 
Progresului, nr. 29, jud.Hunedoara, 
cu următoarea ordine de zi: Bilanțul 
contabil pentru exercițiul financiar 
1997, Bugetul de venituri-și cheltuieli 
pe anul 1998, Raportul comisiei de 
cenzori privind activitatea eco- 
nomico-financiară pe anul 1997. Di
verse. în cazul neîndeplinirii cvoru
mului prevăzut în statut, adunarea 
generală a acționarilor se va 
desfășura în 8.04.1998, la aceeași 
oră și în același loc. (2569)

DECESE

• Cu adâncă durere anunțăm 
trecerea în eternitate a dragei 
noastre mamă, soție, bunică și 
străbunică

ELISAVETA JOSAN
înmormântarea azi 24 martie 

1998, ora 14, de la casa din Aurel 
Vlaicu, nr. 27. Familia Pădurean 
(3159)

• Colectivul Tribunalului Hune
doara este alături de doamna 
judecător Ghilea Rodica la dece
sul fratelui ei

ONAGHEORGHE
în vârstă de 52 ani și transmite sin- 
cere condoleanțe familiei.

• Colectivul S.C."Cuvântul liber" 
S.A.Deva este alături de dl Biro 
Emeric la neasemuita dtirere 
pricinuită de încetarea din viață a 
mamei sale

BIRO ETELKA
Dumnezeu să o odihnească în 

pace!

• Lacrimi și flori pentru "nașa". 
Suntem adânc îndurerați de dispa
riția fulgerătoare, în data de 
22.03.1998, a celei care a fost 
doamna

KICAROȘIE AURELIA
fostă asistentă medicală, cu suflet 
deosebit. Odihnă veșnică lângă 
regretatul ei sot,

ing. KICAROȘIE STELIAN
înmormântarea azi, 24.03.1998, la 

cimitirul Popa Șapcă. Familia ing. 
Bardar Gheorghe. (1343)
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Consiliul de Administrație al 
SC "Sidermet" S.A. Călan

Ba5 BANCPOSTS.A
Siî' AGENȚIA HUNEDOARA

9

cu sediul în Călim, str. Furnalistului, m: 17, județul Hunedoara, telelon 
0A4/73()3()3, înregistrată la Registrul Comatului Deva cu nr.J/2()/30/1991, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 09.04.1998, 
ora 11,00, ia sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea diminuării capitalului social ca urinare a divizării societății, 

aprobarea modificării actelor constitutive ale societății și a structurii 
acționariatului.

2. Aprobarea modificării statutului societății la capitolul privind 
"obiectul de activitate" ca urmare a divizării societății.

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit pe 1997.
4. Aprobarea rajjortului cenzorilor și a concluziilor expeiților privind 

cauzele pierderilor înregistrate pe anul 1997.
.5. Diverse.
Documentele se pot consulta la sediul societății.
In cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile privind legalitatea adunării 

generale, aceasta se va întruni în același loc și la aceeași oră după 8 zile.
.. ■ — -■ ■—

QUASAR- Reduce rwpa&ill i! Quasar îți oferă în perioada
&—iy~—--------  76 - 37 martie '98

philips cea mai formidabilă reducere de preturi!
Jfv ÎNDESIT _r?-; ■ zanussi CdUîa etichetele de culoare galbena 

ROmoÎ!™nex și cumpărăcuadgoș
WHIRLPOOL comercial zero! Stoc limitat! 

Tn - în ajutorul tău când este necesar!

(auto 
etichetele

galbene

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

Preț de pornire: 115.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 26 martie 1998, ora 10, la 

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

- Agenția Hunedoara.

SC.
Agromec 

Luncoiu S.A.
loc. Luncoiu de 

Jos, str. V. Lungă,
nr.1, tel. 650529 

organizează, 
începând cu 9 aprilie 
1998, în fiecare joi, 

ora 12, licitație 
pentru vânzare de 

mijloace fixe.(30 34)
■ - -

flOENȚIILE DE PUBUaTfîT^

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului  Județean); 
- la chioșcul din CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă 
magazinul “Comtim“; -la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz "Orizont');

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia
(tel.716926);

# BRAD, strada Republicii (tei. 650968),
ia sediul S. C./MERCUR";

# ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

CHARGER 
GRATUIT

DOAR IN PERIOADA 
O O MARTIE 
JLW APRILIE
SUNA ACUM!

018.59.59.59
01.222.22.22



24 MARTIE 1998[ Cuvântul liber

UN PfîRTID SINUCIGAȘ
(Urmare din pag. 1)

lucru este sigur și putem 
afirma fără să greșim câtuși 
de puțin că nimic din ceea 
ce era cândva mărețul PNȚ 
nu se mai regăsește in 
actualul PNȚCD. Țără
nismul românesc a murit 
odată’cu Coposu. Au rămas 
doar surogate pe scena 
politică, dar probabil că nu 
pentru multă vreme.

Excluderea dl ui senator 
George Pruteanu trebuie 
să fie un semnai și, in 
acest context, poate că ar 
fi bine să ne reamintim că 
granița dintre democrație 
și dictatură este uneori atât 
de subțire, incât trecerea 
ei devine floare ia ureche. 
Totul se transformă într-o 
chestiune de interpretare.

TELEFON GSM
CU CEL MULT 360000 LEI

AVANS!
A\

cu sediul în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.9A 
în calitate de investitor (persoană Juridică 
achizitoare, organizator, finanțor) anunță: 
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

FĂRĂ PRE5ELECȚIE
în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 12/1998, a M G.R nr. 761/1995 
și ale Normelor metodologice ale Ministerului 

Finanțelor nr. 45184/1996 pentru execuția 
următoarelor prestații.

1. Transport masă minieră în cariera de banatite 
din cadrul Sucursalei Miniere Moldova Nouă, jud. 
Caraș Severin, cu autobasculante din gama > 40 to.

2. Transport descopertă în cariera Cetate din 
cadrul Exploatării Miniere Roșia Montană, jud. Alba, 
cu autobasculante din gama (16-27) to.

Sursa de finanțare: fonduri proprii și alocații 
bugetare Ia nivelul ce se va aproba prin buget.

Data limită de depunere a ofertelor: 
03.04.1998, ora 9,00 - pentru licitația privind S.M. I 

Moldova două
06.04.1998, ora 9,00 - pentru licitația privind E.M. U 

Roșia Montană
Deschiderea licitației puplice:
03.04.1998, ora 10,00-pentru licitația privind S.M. | 

Moldova Nouă ■>
06.04.1998, ora 10,00-pentru licitație privind E.M. I 

Roșia Montană
Documentele licitației se pot procura de la sediul I 

organizatorului licitației contra sumei de 250.000 lei.
Vizitarea punctelor de lucru din cele două cariere K 

de către contractanți se poate efectua în fiecare zi .• 
lucrătoare între orele 8,00 - 14,00, în prezența unui I 
reprezentant al beneficiarului.

Informații suplimentare se pot obține de la Regia li 
Autonomă a Cuprului Deva: tel. 054/213040; 054/ 'j 
215922, int.,190, sau fax: 054/213641.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani - 7.000.000 U 

mii lei.
- Valoarea actualizată pentru cel puțin o lucrare I 

similară să fie de minim 1.500.000 mii lei.
- Capacitatea financiară pe semestrul I 1998 de a | 

prelua noi lucrări - minim 1.000.000 mii lei.

situată în Deva , str. A. Mureșanu,nr. 2, 
(lângă casa de cultură), tel. 219470

Program zilnic 8-17 Sâmbăta 9-13
y

Intermediază și dispune de o bancă de date privind:
- vânzările
- cumpărările
- închirierile de :

case, apartamente, spații comerciale, 
birouri, terenuri

Asigură asistență juridică pentru întocmirea actelor 
notariale cu o reducere de 45% referitor la aceste 
intermedieri.
întocmește dosare privind obținerea de credite 
subvenționate pentru construcția de locuințe sau 
cumpărarea de apartamente și amenajarea lor. 
Vă informează despre societățile dispuse să 
construiască locuințe și vă asigură asistența de 
specialitate.
Găsește pentru Dvs. bănci sau persoane care vă 
împrumută cu bani pe bază de ipotecă imobiliară. 
IMPORTANT! Agenția noastră asigură pentru 
persoane fizice publicarea gratuită în zjarul 
,,Oglinda a anunțurilor imobiliare ."

Samsung

t

DEALER AUTORIZAT

CONNEX
TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSffl'

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

la, data de 09.04.1998, ora 15,00, la 
sediul societății din Deva, str. 

Dorobanților, nr.34, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

- Raportul de gestiune al consiliului de . ad
ministrație pe 1997. f

■ Raportul comisiei de cenzori.
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit 

și pierdere și repartizarea profitului pe 1997.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

1998.
- Diverse.
La adunarea generală pot’participa acționarii 

societății înregistrați la Registrul Român al 
Acționarilor până la data de 03.04.1998.

Materialele pot fi studiate la sediul societății. . 
Informații suplimentare Ia telefon : 054/221150.

Te-ai gândit să te abdnezi la 
Connex GSM?
Ana Electronic s-a gândit la tine. 
Cu numai 360.000 lei avans, un 
telefon Samsung SGH-200 
poate fi al tău.

Vei beneficia de un sistem 
avantajos de 12-24 rate 

lunare.
| în plus, vei primi cadou
o husă din piele.

Vino acum la magazinele
Ana Electronic!
Stocul este limitat!

DEVA • Bd. Decebal bl.R «Tel.211261 
HUNEDOARA • Bd. Dacia bl.43 • Tel. 723139

prin (ANA ELECTRONIC

'consiliul de administrație'' 
AL SC A6R0MEC SA CĂLIN 

convoacă adunarea generală ordinară a 
acționarilor la sediul său din str. Tabăra 

Militară, nr.3, pentru 6 aprilie 1998. ora 10,00, 
avănd ordinea de zi:

- Paportul de gestiune pe 1997. 
Raportul cenzorilor pe 1997.
Aprobarea bilanțului pe 1997 șl a BVC pe 1998.

- Alte probleme ce necesită aprobarea adunării. 
Pot participa potrivit legii toți acționarii aflațl

în evidență până la 01.03.1998. in caz de 
^amânare, adunarea se ține în 10.04.1998._____y

Xi. ai 11 m i a s \
SIMERIA

acordă ani garanție 
ia anvelopele de import

. dovadă a unei calități deosebite^ .
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