
An de an, biserica noastră 
sărbătorește în 25 martie 
măreața sărbătoare a Bunei- 
Vestiri. Zi în care răsar zorile 
mântuirii neamului omenesc. 
Iconostasul bisericii ortodoxe 
are pictată pe una din ușile 
împărătești splendida și 
măreața scenă a Bunei Vestiri. 
Dumnezeu și tatăl domnului 
nostru Iisus Hristos a trimis pe

arhanghelul Gavriil din 
înălțimea cea sfântă a sa cu un 
mesaj ceresc înfățișându-i 
fecioarei taina.

Privind icoana Bunei-Vestiri 
și auzind tainic cuvintele cu care 
Arhanghelul Gavriil a 
binecuvântat-o pe Fecioara

Maria se cuvine ca și noi cei care 
trecem azi pragul sfintelor 
noastre biserici, sau suntem fiii 
fideli ai bisericii neamului 
nostru românesc, să imităm 
salutul arhanghelului cu 
cuvintele „De tine se bucură 
ceea ce ești plină de dar toată 

făptura, soborul îngeresc și 
neamul omenesc”.

în ziua Bunei Vestiri, 
pogorându-se asupra ei Sfântul 
Duh a căutat-o de păcatul 
strămoșesc.

Și după cum relatează marele 
teolog rus Bugakov „Toată viața

Maicii Domnului este un șir de 
trepte întru necontenită înălțare 
de la pământ la cer”.

Ziua de azi este praznic al 
bucuriei și nădqde și să venim 
către Maica noastră a tuturor și 
a Mântuitorului Iisus cu 
rugăciuni, și să cerem în fața 

icoanei ei „depărtează' de la 
noi patimile sufletești și 
trupești, alină bolile, alungă 
necazurile, dăruiește-ne viață 
liniștită, adu-ne pace, aprinde 
în noi dorul iubirii frățești și 
al bunei înțelegeri în această 
lume bulversată la sfârșit de 
mileniu doi.

Prof. Dr. I. O. RUDEANU
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Visul american și 
realitatea românească

ACȚIONARII SUNT INTERESAT! Șl DE... DIVIDENDE
Rep.: Stimate domnule 

președinte, SIF „Banat-Crișana” 
se pregătește pentru Adunarea 
Generală. Cu ce bilanț se prezintă 
instituția dumneavoastră în acest 
an?

I.Cuzman: Anul 1997 a fost 
foarte important, dar și foarte dificil 
pentru noi. După cum știți, SIF 
„Banat-Crișana’’ s-a transformat 
anul trecut în societate de investiții 
financiare, ceea ce a presupus 
implementarea unei structuri 
organizatorice specifice, în 
condițiile în care în România nu 
exista prea multă experiență în 
materie de fonduri închise de 
investiții. Am avut însă șansa 
colaborării cu experți din Germania 
și cu societăți similare din Anglia, 
Republica Cehă, Polonia și Esto
nia, datorită sprijinului pe care îl 
primim de la consultanța 
permanentă asigurată de firma 
germană GTZ, în cadrul unui acord 
guvernamental semnat în 1994. 
Acum putem spune că avem o 
structură eficientă și un personal 
cu un înalt grad de profe
sionalism...

Rep.:... în ce constă eficiența 
structurii pe care o aminteați?

I.Cuzman: Avem un
departament de cercetare care 
analizează tendințele macro
economice și ale diverselor 
ramuri, pe baza cărora formulează 
recomandări de investiții, 

departamentul de finanțare 
negociază contractele de depozite 
bancare, analizează și asigură fi
nanțarea unor proiecte inves- 
tiționale noi, iar departamentul de 
management de portofoliu se 
ocupă de optimizarea portofoliului.

Rep.: Pare, într-adevăr, 

Interviu cu dl loan Cuzman, 
președintele Sir „Banat-Crișana”

complicat. Ați putea să explicați 
puțin pentru cititorii noștri ce 
înseamnă optimizarea por
tofoliului?

I.Cuzman: Asta după cum știți, 
SIF „Banat-Crișana” deține acțiuni 
la un număr de 905 societăți...

Rep.: Acesta este numărul 
final sau urmează să se mai 
modifice pe parcursul 
procesului de compensare cu 
FPS?

I.Cuzman: Nu, acesta este 
numărul actual și cu toate că 
acțiunea de compensare este 
aproape încheiată, nu putem 
spune că este final fiindcă acest 
număr se modifică permanent, 
datorită tranzacțiilor cu acțiuni și 
aici revin la întrebarea dum
neavoastră anterioară. Optimi
zarea portofoliului presupune că 
societățile sunt analizate atent și 
în funcție de strategia pe care ne

am propus-o și de condițiile pieței 
vindem, păstrăm sau cumpărăm 
acțiuni. Așa face bani orice 
societate de investiții. Să vă dau 
câteva date mai concrete. Din 
decembrie anul trecut am început 
să vindem societăți mici, de regulă 
magazine, și în paralel am început 

tranzacțiile cu acțiuni pe piețele 
organizate: Bursa de Valori 
București și RASDAQ.

Rep.: ...Ce rezultate con
crete au adus aceste tranzacții?

I.Cuzman: Nu pot să vă dau 
cifrele defalcate, dar veniturile 
totale în anul trecut provenite din 
dobânzi bancare și tranzacții cu 
acțiuni au fost de peste 97 de 
miliarde de lei.

Rep.: Cât din această sumă 
vor reprezenta dividendele?

I.Cuzman: Mărimea o va stabili 
Adunarea Generală a Acționarilor pe 
care tocmai o pregătim. Tot ceea ce 
vă pot spune în acest moment este 
că profitul net se ridică la aproape 
70 miliarde și dacă acționarii vor 
reacționa ca orice investitor pre
văzător, 70 la sută din această sumă 
ar putea fi distribuită cu titlu de 
dividende, diferența urmând să fie 
reinvestită pentru asigurarea 

dezvoltării societății în viitor.
Rep.: Cum vor fi distribuite 

în acest an dividendele, deoarece 
în anul trecut acționarii nu au fost 
prea mulțumiți de distribuirea 
acestora prin Banc Post?

I.Cuzman: Varianta
distribuției prin Banc Post a fost, 
la momentul respectiv, de zece 
ori mai ieftină decât distribuirea 
prin poștă. Noi ne-am gândit să 
acționăm în interesul acționarilor, 
dar dacă ei nu au fost mulțumiți, 
anul acesta vom căuta o variantă 
mai bună, probabil expedierea 
sumelor prin poștă. Problema 
este că avem 491.311 acționari 
și această acțiune va antrena 
cheltuieli enorme.

Rep.: Cei mai mulți 
acționari așteaptă cu nerăb
dare cotarea acțiunilor SIF la 
bursă pentru a le tranzacționa.

I.Cuzman: în ceea ce 
privește cotarea, suntem în curs 
de finalizare a dosarului solicitat 
de Bursa de Valori. întârzierea 
s-a datorat, pe de o parte, 
faptului că ne-am străduit ca în 
procesul de compensare cu FPS 
să obținem cele mai bune 
societăți, iar pe de altă parte, 
fiindcă au fost mai multe 
modificări de operat în Registrul 
Acționarilor.

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

O "confruntare” directă între 
visul american și realitatea 
românească a avut loc, în fața 
unui număr neașteptat de mare 
de persoane interesate, în spe
cial tineri, când, duminică, la Casa 
de cultură din Deva a fost 
organizată prezentarea pro
iectelor de locuințe particulare de 
către firma S.C. Leda S.A. din 
Satu Mare. Din cele spuse de 
către dl Alexandru Sorin Cristea, 
managerul general al societății, 
am desprins o serie de elemente 
ce definesc confortul american în 
privința locuințelor și posibilitățile 
românilor de a tinde spre 
atingerea unui obiectiv ase
mănător.

Intenția firmei Leda răspunde 
unei nevoi reale, având în vedere 
că în țara noastră cererea de 
locuințe este apreciată undeva la 
1,5 milioane case sau 
apartamente. în context, oferta 
firmei de 5-6 mii de locuințe pe 
an acoperă doar o mică parte din 
necesar. Tipul american, ce se 
realizează împreună cu 
societatea mixtă româno- 
americană EMI Proiect, este 
adaptat Ija condițiile noastre, 
clienții putând să opteze pentru 
unul din cele opt tipuri de case 
aflate în proiect la dispoziție. 
Acestea se realizează după 
tehnologii americane, având 
structura din lemn tratat (igni- 
fugare, bacteriologic, hidro- 
scopic), pe fundație din beton 
armat. Interiorul este din gips car
ton (tip Knoff și Rigips), exteriorul 
din lemn placat cu folie din plas
tic aluminizat, iar acoperișul din 
folie specială (tip ondulinie, 
basolinie). Finisarea interioară și 
exterioară se face în conformitate 
cu normele, respectând designul 
și folosind culorile alese de client.

Pentru că ne găsim la pre
zentarea părților convenabile, 
trebuie arătat că există 
posibilitatea ca persoanele fizice 
și juridice interesate de acest 
sistem atractiv de locuințe să 
cumpere și mobilierul dorit în rate 
cu facilități deosebite (leasing). 
Important de reținut este faptul că 
aceste case pot să fie plătite în 
rate lunare timp de 30 de ani, cu 
dobândă sub 2 la sută, avansul 
necesar, în raport de tipul 
construcției, fiind de 30-50 la sută. 

Corelat cu suprafața construcției 
(ce poate avea saună, piscină, 
sală de sport etc), costul este 
de 60-120 mii de dolari - la cele 
de lux, plata făcându-se în rate 
fixe lunare, tipul construcției 
putându-se individualiza după 
opțiunea solicitantului.

Garanția construcției este 
asigurată pentru o perioadă de 
40 de ani.' Asemenea locuințe 
pot realiza și persoanele 
juridice, respectiv societățile 
comerciale, pe baza unui con
tract de asociere în 
participațiune, asociere ce este 
benefică, având în vedere că 
aceste societăți pot beneficia de 
reducerea cu 75 la sută a 
impozitului'pe profit, firmele în 
cauză putând să vândă sau să 
închirieze propriile locuințe 
salariaților, existând și opțiunea 
de leasing.

Construcția se dă bene
ficiarului la cheie în timp de 
120-150 de zile de la data 
obținerii avizului de 
construcție.

în scopul realizării acestor 
case, la Satu Mare se găsește 
în construcție o fabrică, de 
unde elementele se aduc 
paletizat și se montează la 
locul stabilit, unde 3-4 angajați 
specializați ai firmei execută 
obiectivul comandat.

Ca modalități de încălzire 
individuală, opțional, aceasta 
se poate face cu gaz, 
combustibil lichid sau electric.

în dialogul cu potențialii 
clienți din Deva și din județ au 
revenit în atenție și problemele 
legate de asigurarea avan
sului, de găsirea terenului 
(care și acesta trebuie 
cumpărat de către proprietarul 
casei sau concesionat), de 
plata branșării la apă, 
canalizare, energie electrică 
ș.a., ce se face separat tot de 
către fiecare beneficiar.

De menționat că astfel de 
locuințe pot fi construite atât în 
orașe, cât și în mediul rural, 
firma constructoare inten
ționând să organizeze puncte 
de informare, unde vor fi 
colectate comenzile și vor fi 
date relațiile necesare.

Nicolae TÎRCOB

xeasul - oms al amr
Pe parcursul lunilor martie 

și aprilie, Galeriile de artă 
“Forma" din Deva găzduiesc o 
inedită expoziție de ceasuri, 
organizată de Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane în cola
borare cu filiala Deva a Uniunii 
Artiștilor Plastici.
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Acum este momentul si cumperi ieftin din magazinele QUASAR! Png. 1
L_______________________________________________________________________________ J

Expoziția, vernisată la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
cuprinde ceasuri monumentale, 
pendule de perete și de masă, 
ceasuri de masă și de voiaj, 
tablouri cu ceas, toate realizate 
în secolele XVIII-XX, de 
meșteșugari ori în ateliere ger
mane, franceze și austriece.

înainte de toate, sublinia 
Doina Antonescu, muzeograf, 
organizatorii și-au propus 
(după cum sugerează și 
genericul expoziției) să releve 
artisticul, scurgerea timpului 
prin filtrul subiectivismului 
uman. Este ceea ce s-a dorit 
a fi reflectat și prin arta 
plastică, lucrările etalate 
alături de exponatele amintite 
“surprinzând" timpul sub di
verse dimensiuni: mitologică, 
cosmică, arheologică, me
tafizică etc.

Așa încât, aprecia Mircea 
Bâtcă, președintele filialei lo
cale a UAP, elementele deco
rative ale secolelor trecute 
par a face casă bună cu 
elemente plastice con
temporane. (G.B.)

Prefectura județului Hunedoara dorește să 
facă următoarele precizări privind unele afirmații 
aie prefectului Județului Hunedoara, PompHiu 
Buduian, preluate eronat in mass-media locală și 
centrală:

- dificultățile economice și sociale cu care 
se confruntă Județul Hunedoara, inclusiv cele 
create de restructurarea SC SIDERURGICA SA 
Hunedoara, au stat în permanenta atenție a 
prefectului județului Hunedoara care a căutat să 
ie găsească soluționare, în limitele pre
rogativelor ce îi revin și în conformitate cu 
principiile cuprinse în programul de guvernare,

- prefectul Județului Hunedoara putea 
interveni în favoarea reluării distribuției de gaz

metan către SC SIDERURGICA Hunedoara^ 
numai pe calea realizării unei medieri /'nfrel 
conducerea ROMGAZ Deva și a Societății 
Comerciale SIDERURGICA privind reeșa- 
ionarea arieratelor,

- în urma unei întâlniri la Prefectura județului 
Hunedoara organizată de Comisia Consultativă 
de Dialog Social, a fost hotărâtă prezentarea 
problemelor cu care se confruntă siderurgia 
hunedoreană domnului ministru de stat, Mircea 
Ciumara, ministrul industriei și comerțului, joi, 26 
martie a.c., ia București, de către o delegație 
reprezentativă a Județului formată din 
parlamentarii de Hunedoara, administrația] 
oubiică locală, patronat și sindicate.

FLASH
% Distribuirea cupoa

nelor agricole
Potrivit raportărilor făcute de 

către oficiile poștale din județul 
nostru, până la începutul acestei 
săptămâni proprietarii de pământ 
au intrat în posesia a 2150 de 
cupoane agricole (în două zile de 
lucru), din cele 175 de mii care 
s-au primit pentru producătorii 
agricoli hunedoreni. (N.T.)

4>S.C. CernaTruct S.A. 
Hunedoara nu este in lichi
dare

Dintr-o regretabilă eroare, ce 
K______________________________  

nu ne aparține, într-unul din 
numerele trecute ale ziarului 
nostru a apărut informația că 
S.C. Cerna-Fruct S.A. Hune
doara și-a înaintat documentația 
pentru lichidarea întreprinderii. 
Sesizați de conducerea acestei 
unități am cerut precizări 
suplimentare la Registrul 
Comerțului Român Hunedoara- 
Deva. Concluzia finală a fost că 
în clipa de față Cerna-Fruct S.A. 
Hunedoara nu face obiectul unei 
acțiuni juridice de lichidare. 
(A.S.)

“Opinii culturale”
A apărut nr.1 (16), anul IV, 

1998, al revistei “Opinii

culturale”. Menționăm dintre 
materialele acestei publicații: 
Radu Ciobanu - “Vitrină” 
(cronică literară); Vlad 
Mușatescu - “Istorii literare mai 
puțin cunoscute”; poezie 
semnată de Ionel Amăriuței; 
Nuța Crăciun; Ionela Andrada 
Dobrei; Marinela Pop Șerban; 
Petru Poiană; Rodica Lazăr - 
“Mitul Iphigeniei” (note de 
lectură); Ana Maria Mărilă - 
Scriitori străini - Marguerite 
Yourcenar; Mica bibliotecă de 
umor ș.a. (M.B.)

FLASH
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© BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Cineva din familie are 
nevoie de un sfat urgent de la 
dv. Lăsați totul baltă și 
ocupațl-vă de această 
problemă care nu este un 
moft. O activitate intelectuală 
va avea succes.
© TAUR 
(21.IV - 21 .V)

Popularitatea dv crește 
vertiginos, mai ales în rândul 
persoanelor “sus-puse”. Este 
foarte posibil ca aceasta să 
aibă urmări pozitive asupra 
situației dv materiale, dar și 
asupra celor din jur.
© GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Este momentul să vă 
îngrijiți de aspectul dv 
exterior. O vizită la coafor sau 
la croitoreasă ar fi nimerită. 
Partenerul de viață vă 
împărtășește un secret pe 
care tocmai l-a aflat.
© RAC 
(23.VI - 23.VII)

Orice veți încerca astăzi 
veți reuși, pentru că energia 
dv fizică șl mentală vă susține. 
N-ar fi exclus să primiți o 
invitație pentru o călătorie.
© LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Partenerul de viață vă face 
o propunere care vă încântă, 
în felul acesta atmosfera din 
familie devine deosebit de 
plăcută. Energia ați putea să 
v-o canalizați spre probleme 
profesionale sau intelectuale. 
Prietenii vă vor face o bucurie. 

© FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Este foarte posibil să aveți 
parte de câștiguri de bani 
nesperate, căci intuiția de 
care vă lăsați condus dă în 
sfârșit roade. Dacă aveți 
nevoie de cineva pentru 
rezolvarea unor chestiuni, 
veți avea la cine apela. 
© BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Inițiativele soțului (soției) 
încep să dea roade Iar câști
gurile vor depăși așteptările. 
Veți primi o ofertă interesantă 
din partea unul necunoscut, 
dar dacă puteți avea încredere 
în el vă va spune și Intuiția. 
© SCORPION 
(24.X - 21. XI)

Deși aveți altceva în 
program, va trebui să vă 
ocupați de problemele apă
rute în gospodărie. Aceste 
activități vă vor muta gân
durile, ceea ce ar fi de natură 
să vă mal relaxeze. 
© SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți nemulțumit pentru 
că munciți prea mult Iar șefii 
par a nu vă remarca întot
deauna. Nu vă grăbiți, toate la 
vremea lor. Evitați reacțiile 
bruște, căci vă pot costa mal 
mult decât vă vine să credeți. 
© CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

încercați să finalizați ceva, 
ceea ce va fi posibil datorită 
ajutorului unei persoane de 
sex opus. Nu este exclus să 
fie nevoie să vă ocupați în 
mod special de copiii dv, 
câteva sfaturi le-ar face bine. 
© VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți cu gândul la 
problemele de familie. O 
singură ieșire în oraș nu 
echivalează cu visul dv de 
călătorie, dar vă va remonta. 
Mențineți contactul telefonic 
sau corespondența cu 
prietenii din străinătate. 
© PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Dacă doriți să faceți o 
schimbare fundamentală în 
viața dv este bine să știți că 
nu este momentul. Cel mai 
bine ar fi să rămâneți în 
stadiul de a face planuri.

{semifinalele'
I
I
I
I
I
I
I
I

Cupei 
României

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Azi, se vor întâlni în ■ 
! semifinalele Cupei Ro-! 
' mâniei la fotbal - Coca Cola 1 
I patru bine cunoscute I 
| formații de pe prima scenă | 
I fotbalistică a țării RAPID • I 
■ • —— 
I 
I

DINAMO și FC ARGEȘ -. 
UNIV. CRAIOVA (!a\ 

Râmnicu Vâlcea). De' 
I prisos să mai subliniem că I 
| întâlnirea dintre cete două | 

echipe bucureștene este | 
demnă de o veritabilă, 
finală a prestigioasei! 
competiții fotbalistice. ' 

Miza este mare în I 
ambele partide. între Rapid | 
și Dinamo este o rivalitate | 
bine cunoscută în cursul, 
anilor, în campionat sau! 
după orgolii creând în >

I
I
I
I
I
I
I
I , _______
I rândul echipelor și al\ 
| suporterilor lor ambiții \ 
| greu de descris. Acum, |
■
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

când la cârma Rapidului se ■ 
află un vechidinamovist, în ! 
ambele tabere a crescut1 
tensiunea. “Focul" a fost I 
aprins și mai tare când s-a | 
aflat că unul dintrejucătorii | 
dinamoviști • Cătălin, 
Hâldan - a fost vizitat acasă: 
de antrenorul de la I 
tineretul Rapidului, lonuț I 
Chirriă (tot un Ăos/| 
dinamovist). Sigur, expli-1 
cații s-au găsit, cei doi fiind. 
prieteni, că nu altceva a ■ 
fost mobilul vizitei în I 

| preajma jocului dintre cele | 
| două echipe, s-au dat și | 

alte lămuriri din cete două ■ 
părți că nu era vorba de! 
corupere... !

De un interes major se I 
bucură și meciul dintre | 
cele două rivale - FC Argeș | 
și Univ. Craiova. Cră-i 
ciunescu a scos și el un ! 
“as"din mânecă, anunțând;

I 
I
I 
I
I
I
I __ __ _ _ _ _ _ _ _
I suporterii craioveni căi 
| Luțu s-ar putea întoarce | 
| din Turcia acasă și ar putea | 
■ fi folosit chiar la meciul de 
î azi. Să vedem ce va fi.

MITRCIIDI
25 MARTIE

TVR I

s
tțJJ £ Etapa intermediară în 

Divizia C

Vinerea trecută, la Lausanne, UEFA a stabilit, prin tragere 
la sorți, programul grupei a Vlll-a din preliminariile 
Campionatului European de fotbal “Euro 2000”, în care 
tricolorii noștri au fost cap de serie:

■ 5 septembrie 1998
Ungaria - Portugalia

România -
Liechtenstein

Slovacia - Azerbaidjan

■ 5 iunie 1999
Portugalia - Slovacia

România -
Ung arm

Azerbaidjan - Liechtenstein

MINERUL CERTEJ
SEVERNAV TR. SEVERIN

■ 10 octombrie 1998
Portugalia - 

România 
Liechtenstein - Slovacia 
Azerbaidjan - Ungaria

■ 9 iunie 1999
Ungaria - Slovacia 
Portugalia - Liechtenstein

R omânia -
Azerbaidjan

Azi, de la ora 15,00, încep meciurile din cadrul etapei 
intermediare a Diviziei C. în seria a lll-a, reprezentanta 

județului nostru în Seria a 3-a a Diviziei C, Minerul Certe], 
care primește replica formației Severnav din Turnu 
Severin.

Așteptăm de la gazde o evoluție pe măsura valorii 
lotului de jucători, a eforturilor ce le face conducerea 
clubului pentru asigurarea condițiilor de pregătire. (S.C.) 
\_______________ ___________________________/

Reamintim modificările

■ 14 octombrie 1998 
Slovacia - Portugalia 

Ungaria - 
RomânSa

Liechtenstein - Azerbaidjan

■ 4 septembrie 1999
Slovacia - 
România 

Azerbaidjan - Portugalia 
Liechtenstein - Ungaria

■ 27 martie 1999
România - 
Slovacia 

Portugalia - Azerbaidjan 
Ungaria - Liechtenstein

■ 8 septembrie 1999
România - 
Portugalia 

Slovacia - Liechtenstein 
Ungaria - Azerbaidjan

■ 31 martie 1999
Slovacia - Ungaria 
Liechtenstein - Portugalia

Azerbaidjan -• 
România

■ 9 octombrie 1999
Portugalia - Ungaria

Liechtenstein -
România

Azerbaidjan - Slovacia

Tragerea la sorti a
semifinalelor Cupelor Europene
La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc tragerea la sorți 

a meciurilor din semifinalele celor trei competiții 
europene intercluburi:

LIGA CAMPIONILOR
Juventus Torino - AS Monaco 

Real Madrid - Borussia Dortmund______________
Turul: 1 aprilie 

Returul: 15 aprilie

CUPA CUPELOR 
Vicenza - Chelsea 

VfB Stuttgart - Lokpmotiv Moscova

6.00 România: ora 6 fixl 
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 8.00 
Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu 
ochii’n 4 (r) 9.55 Portrete în 
acvaforte (r) 10.25

<_____________ _ _________

Turul: 2 aprilie 
ReturuM6 aDniie
CUPA U E.LA.

Atletico Madrid - Lazio 
Inter Milano - Spartak Moscova

Reamintim echipelor 
divizionare de fotbal din 
județul nostru modificările 
aduse de Adunarea 
Generală a FRF din 23 
februarie a.c., articolului 64, 
punctele 3, 4, 5 și 6 privind 
“Abateri sancționate cu 
avertisment" din regu
lamentul disciplinar după 
cum urmează:

Art. 64 al. 1 și 2 rămân 
neschimbate; art. 64 al. 3 
prevede: jucătorul care a 
acumulat un număr de 4 
cartonașe galbene pe 
parcursul mai multor jocuri, 
însă câte un singur cartonaș 
galben de joc, se suspendă 
una etapă și va plăti o 
amendă de 250.000 lei 
jucătorii din divizia A, 
200.000 lei jucătorii din 
divizia B, 75.000 iei jucătorii 
din divizia C și 10.000 iei 
pentru juniori.

■ (al. 4) jucătorul care 
după această sancțiune a 
mai acumulat 3 cartonașe 
galbene, în total 7, va fi 
sancționat numai cu una 
etapă suspendare, iar 
amenda de ia punctul 3 se 
dublează;

■ (al. 5) jucătorii care au 
acumulat 9 cartonașe 
galbene vor fi suspendați tot 
cu o etapă, iar amenda de la 
punctul 3 se triplează;

- (al. 6) jucătorii care au 
acumulat 10 cartonașe 
galbene, vor fi sancționați 
tot cu una etapă suspendare 
după fiecare cartonaș

galben și amenda de la 
punctul 3 de mai sus.

Cu această ocazie 
reamintim conducătorilor 
A.S. și secțiilor de fotbal 
din structura Asociației 
județene că jucătorii 
seniori din Divizia D și 
Campionatul județean, la 
acumularea a 7 și 9 
cartonașe galbene vor fi 
suspendați una etapă, iar 
după acumularea a 10 
cartonașe galbene va fi 
suspendat una etapă după 
fiecare cartonaș galben cu 
o amendă de 50.000 lei.

Evidența cartonașelor 
va fi ținută la toate nive
lurile de către conducătorii 
echipelor, neplata amenzii 
va duce în continuare ia 
suspendarea jucătorului 
chiar dacă etapa de 
suspendare a fost exe
cutată.

Reamintim conducă
torilor secțiilor de fotbal că 
sancțiunile pronunțate ca 
urmare a eliminărilor directe 
sau a cumulului de cartonașe 
se vor executa dacă jocul 
care urmează se amână, 
prima etapă de suspendare 
se execută începând cu jocul 
amânat, dacă sunt amânate 
mai multe etape consecutive 
ori alternative, suspendarea 
se execută ia jocurile care ar 
fi trebuit să se dispute ca 
urmare a desfășurării 
programului oficial. (Vasile 
Nemeș, secretar al Asociației 
județene de fotbal.)

"Turul: 31 martie 
Returul: 14 aprilie

Teleenciclopedia (r) 11.10 
Videocaseta muzicală 11.30 
Comorile lumii (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.35 Mapamond (r) 
14.00 Emisiunea în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germana 15.35 Povești cele
bre (d.a) 16.00 Micalea (s, ep. 
167) 16.50 Cristal (s, ep. 245)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rupl 
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 la nașterea lui Leoncavallo

(dramă Italia ’96) 21.30 Știri 
21.40 Voi cuceri Manhattan-ul 
(s, ep. 2) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții Talkshow 
Marius Tucă

PRO TV

de

Grupaj realizat de Sabin CERBU

ANTENA I
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

7.00 Ora 7, bună dimineața! 
9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s, ultimul 
ep.) 11.45 De partea legii (s) 
12.30 Stan și Bran 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 con
tra cu Octavian Paler 0.20 
Nemuritorul (s, ep. 105)

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 
(taikshow/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 ra
dio 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.Ș0 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)

. . M

AGASA

18.00 Antonella (s) 18.45''1 
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/ 
Italia/Franța 1976) 1.45 Se
crete de familie (s)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.05- 
22.15 Știri locale

10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Cinemateca de acasă: Ferma 
suspiciunilor (dramă Franța 
1973) 16.00 Secrete de familie 
(s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 61) 
17.45 Concursul de Acasă

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) ,
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OLTCHIM RM. VÂLCEA - 

REMIN DEVA 21-20 (7-10J
In ciuda insuccesului, 

Remin Deva a făcut un meci 
bun, ca dovadă că cea mai 
mare parte a partidei s-a aflat 
la cârma jocului în fața lide
rului clasamentului, având 
mereu un avantaj de 2-3 go
luri, fapt apreciat și de preșe
dintele clubului Oltchim, dl G. 
Gavrilescu, vicepreședinte al 
federației de specialitate, re
marcând că echipa deveană 
se numără printre cele mai 
bune formații din Divizia A, 
seria Vest.

Remin Deva a început 
foarte bine, cu atacuri pe ex
treme, rapide, ce au surprins 
deseori apărarea adversă, 
preluând din primele minute 
conducerea pe tabela de 
marcaj. Așa se face că în mi
nutul 12, oaspetele avea un 
avantaj de 4 goluri - scorul 
era 5-1, că în continuare cele 
care atacă și finalizează sunt 
tot devencele ajungând la 8- 
3 în minutul 20. Și domina
rea lor s-a menținut până la 
încheierea primei părți a me
ciului, la pauză Remin având 
un avantaj bun, scorul fiind 7- 
10.

în repriza a doua, gazdele 
nemulțumite de rezultat, in
sistă mai mult și reușesc să 
echilibreze jocul și treptat re

duc din handicap: în minutul 
40, Remin mai avea avantaj 
doar un gol (scorul era atunci 
10-11) și în min. 53, gazdele 
reușesc să egaleze: 18-18. 
Jocul se încinge, spectatorii 
aplaudând frumusețea unor 
faze la cele două porți. în mi
nutul 58, scorul era tot egal 
20-20, cu un minut înainte 
de sfârșitul partidei, gazdele 
preiau conducerea 21-20. 
Devencele aveau mingea pe 
atac, dar se ratează egala- 
rea! De reținut că din minutul 
51, Remin a trebuit să joace 
fără una dintre jucătoarele de 
bază, Codruța Zavragiu, care 
a fost descalificată după 3 
eliminări, devencele jucând 
în total 10 minute în inferio
ritate numerică (în urma eli
minărilor).

Pentru Remin Deva au în
scris: Melinda Toth 8 goluri, 
Lăcrimioara Alunge și Laura 
Crăciun câte 4 goluri, Codru
ța Zavragiu și Simona Bozan 
(câte 2).

Sâmbătă, de la ora 16,00, 
în Sala sporturilor din Deva, 
va avea loc derby-ul etapei a 
14-a din Divizia A, seria Vest, 
dintre Remin Deva și Textila 
Sebeș.

Sabin CERBU

O DIVIZIA 81
Rezultatele etapei 

a 21-a: FC Brașov - Ro- 
car Buc. 1-0; Midia Năvo
dari - Petrolul Moinești 1- 

0; Metrom Bv. - Gloria Buzău 2-0; FC Onești - Tractorul Bv. 2-0; Metalul 
Plopeni - Dacia Brăila 0-0; Astra Ploiești - Precizia Săcele 3-0; Dunărea 
Călărași - Dunărea Galați 2-1; Nitramonia Făgăraș - Foresta II Fălticeni 3- 
0; Poiana Cămpina - Poli lași 1-0.

CLASAMENTUL

CLASAMENTE
JUNIORI Al

Rezultatele etapei a IX-a: ASA Aurul Brad - Fotbal Start Deva 
0-3; Corvinul Hunedoara - Jiul Petroșani 2-1; Vega Deva - Victoria 
Călan 8-0; CIF Aliman Brad - a stat.

CLASAMENTUL

1.ASTRA PLOIEȘTI 21 16 4 1 46-11 52
2. FC ONEȘTI 21 16 2 3 52-17 50
3. TRACTORUL BV. 21 13 3 5 39-15 42
4. FC BRAȘOV 21 12 4 5 30-21 40
5. AS MIDIA 21 11 2 8 30-29 35
6. PRECIZIA SĂCELE 21 10 3 8 32-24 33
7. PETR. MOINEȘTI 21 10 2 9 37-28 32
8. ROCAR BUC. 21 10 2 9 33-29 32
9. METROM BV. 21 9 4 8 19-18 31
10. POIANA CĂMPINA 21 8 4 9 35-38 28
11. "POLI" IAȘI 21 7 3 11 28-29 24
12. GLORIA BUZĂU 21 6 6 9 27-39 24
13. FORESTA II 21 6 4 11 23-40 22
14. MET. PLOPENI 21 5 6 10 13-31 21
15. DACIA BRĂILA 21 6 2 13 32-42 20
16. NITRAMONIA 21 6 1 14 28-39 19
17. DUNĂREA GALAȚI 21 4 5 12 26-49 17
18. DUNĂREA CĂL. 21 4 3 14 20-51 15

Etapa viitoare: Jiul Petroșani - Vega Deva; Victoria Călan - ASA 
Aurul Brad; Fotbal Start Deva - CIF Aliman Brad; Corvinul Hunedoara - stă.

1. VEGA DEVA 8 6 1 1 23-9 19
2 CORVINUL HUNEDOARA 8 6 0 2 31-15 18
3. JIUL PETROȘANI 7 5 0 2 35-10 15
4. FOTBAL START DEVA 8 3 0 5 10-12 9
5. VICTORIA CĂLAN 8 3 0 5 10-33 9
6. CIF ALIMAN BRAD 7 2 2 3 9-14 8
7. ASA AURUL BRAD 8 0 1 7 4-26 7.

JUNIORI Bl
Rezultatele etapei a IX-a: ASA Aurul Brad - Fotbal Start Deva 2-1; 

Vega Deva - Victoria Călan 2-1; Corvinul Hunedoara - Jiul Petroșani 1-0.
CLASAMENTUL

1. CORVINUL HUNEDOARA 8 8 0 0 37-3 24
2 FOTBAL START DEVA 8 5 0 3 18-9 15
3. VEGA DEVA 8 4 0 4 11-12 12
4. ASA AURUL BRAD 8 3 1 4 15-22 10
5. CIF ALIMAN BRAD 7 2 2 3 11-14 8
6. JIUL PETROȘANI 7 1 2 4 7-16 5
7. VICTORIA CĂLAN 8 1 1 6 9-31 4

Etapa viitoare: Jiul Petroșani - Vega Deva; Victoria Călan - ASA 
Aurul Brad; Fotbal Start Deva - CIF Aliman Brad; Corvinul Hunedoara - stă.

DIVIZIA DJ JUNIORI

Rezultatele etapei a 18-a: Minerul Ghelari - Casino Ilia 13-0; Victoria 
Călan - CFR Marmosim 0-2; Constr. Hunedoara - ASA Aurul Brad 1-1; 
Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg 2-1; Paroșeni - Vulcan - Min. Bărbăteni 3- 
1; Min. Aninoasa - Dacia Orăștie 1-5; Min. Livezeni - Min. Teliuc 8-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Casino Ilia - Victoria 90 Călan; CFR Marmosim 
Simeria - Constructorul Hunedoara; ASA Aurul Brad - FC Paroșeni 
- Vulcan; Min. Bărbăteni - Met. Crișcior; Retezatul Hațeg - Min. 
Aninoasa; FC Dacia Orăștie - Min. Livezeni; Min. Teliuc - Min.Ghelari.

1. ASA AURUL BRAD 18 14 2 2 91-18 44
2 FC PAROȘENI -VliLC. 18 13 4 1 85-19 43
3. DACIA ORĂȘTIE 18 12 3 3 73-25 39
4. CFRMARM. SIM. 18 11 3 4 50-26 36
5. CONSTR. HUNEDOARA 18 10 4 4 69-34 34
6. VICT. CĂLAN 18 8 3 8 36-35 27
7. MIN. BĂRBĂTENI 18 8 1 9 45-44 25
8. MIN: ANINOASA 18 7 4 7 48-10 25
9. MIN. GHELARI 18 8 1 9 34-37 25
10. MIN. LIVEZENI 18 5 5 8 39-46 20
11. MET.CRIȘCIOR 18 5 0 13 27-61 15
12. CASINO ILIA 18 4 0 14 20-107 12
13. MIN. TELIUC 18 3 1 14 31-70 10
14. RETEZATUL HAȚEG 18 2 1 15 22-108 7

JUNIORI C - VALEA MUREȘULUI
Rezultatele etapei a IX-a: Minerul Certej - Tehno-Sporting 

Simeria 3-0; Vega Deva - FC Corvinul Hunedoara 0-10; Dacia 
Orăștie - CSS Hunedoara 19-1.

CLASAMENTUL
1. MINERUL CERTEJ 8 7 1 0 36-4 22
2 CORVINUL HUNED. 7 6 0 1 69-5 18
3. DACIA ORĂȘTIE 8 6 0 2 67-10 18
4. VEGA DEVA 8 3 2 3 27-26 11
5. TEHNd SPORTING SIM. 8 2 1 5 13-26 7
6. CSS HUNEDOARA 8 1 0 7 8-65 3
7. METALUL CRIȘCIOR 7 0 0 7 3-87 0

Etapa viitoare: Corvinul Hunedoara -Minerul Certej; Tehno- 
Sporting Simeria - Dacia Orăștie; CSS Hunedoara - Metalul Crișcior; 
Vega Deva - stă.

JUNIORI C - VALEA JIULUI
Rezultatele etapei a IX-a: Parângul Lonea - FC Paroșeni - 

Vulcan 0-7; Minerul Lupeni - Minerul Uricani 2-0; Jiul Petroșani - stă. 
CLASAMENTUL

ETAPEI NR. IX DIN 14.03.1998
1. PAROȘENI-VULCAN 9 5 2 2 34-16 17
2 MINERUL LUPENI 9 5 1 3 22-21 16
3. JIUL PETROȘANI 8 5 0 3 30-17 15
4. PARÂNGUL LONEA 9 4 0 5 17-28 12
5. MINERUL URICANI 9 1 1 7 10-31 4

Etapa viitoare: FC Paroșeni - Vulcan - Minerul Lupeni; Minerul 
Uricani - Jiul Petroșani; Parângul Lonea - stă.

Pentru
fteleG>nvl>

I M
Acum poți cumpăra numai cartela 
reîncărcabllă CONNEX GOI
Noul pachet CONNEX GOI PENTRU TELEFONUL TĂU! 
conține o cartels SIM relncărcabllă, compatibilă cu cele 
mal noi modele de telefoane mobile.
Cu o valoare Inițială ce permite pînă la 60 de minute 
do convorbiri naționala, cartela CONNEX GOI îți oferă 
un control complet asupra creditului, prin afișarea 
acestuia pe ecranul telefonului TĂU1
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 plus, poți vorbi Imediat Tn străinătate, fără a fi nevoie 
de vreun depozit bancar.

Informații la: 302.11.11
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In discuția pe care am 
purtat-o de curând cu dl 
losif Pogan, primarul comunei 

Lăpugiu de Jos, am abordat 
problemele actuale ce se 
găsesc pe agenda acestei 
instituții.

Cum este și firesc, una din 
acțiuni o reprezintă preluarea 
cererilor care vizează 
aplicarea prevederilor Legii 
169/1997 referitoare la 
modificarea și completarea 
Legii 18/1991. Cele peste 30 

Gândurile și preocupările
unul primar

de cereri primite și înregistrate 
au ca obiect, în principal, 
dreptul de proprietate asupra 
pădurii, deoarece sunt cazuri 
de excepție situațiile în care 
proprietari de terenuri agricole 
să fi avut în proprietate 
suprafețe de peste 10 ha. 
Solicitările vin în speciai din 
satul Lăpugiu de Sus, unde au 
existat terenuri cu destinația 
inițială de fânețe, care ulterior 
s-au împădurit și au fost 
trecute în perimetrul silvic.

O altă preocupare a 
primarului o reprezintă con
tinuarea lucrărilor, cu sprijinul 
direcției județene de profil, 
pentru modernizarea drumului 
spre Lăpugiu de Sus, în raport 
de alocațiile bugetare 
deșținațe aceșțu£școg;

CU JALBA IN PllOTAP
»

Una din nemulțumirile dlui 
Nlcolae Haneș din satul Curechiu 
nr. 14, comuna Bucuresci, este 
cea referitoare la un conflict ce 
nu se mai stinge de prin 1980. La 
vremea respectivă, pentru 
exploatarea lemnului din zonă, 
fostul IFET (devenit acum 
Sargeția Forest) a făcut o 
convenție cu dl N.H. pentru a 
folosi o parte din grădina casei 
sale ca și cale de acces în scopul 
transportării lemnului, cu 
obligația din partea firmei de a 
realiza un zid de sprijin în 
vederea protecției terenului. La 
vecinul său, Aurel Haneș, s-a 
respectat înțelegerea, făcându- 
se lucrarea respectivă.

REGLEMENTĂRI PRIVIND REGIMUL PESTICIDELOR ÎN R.OMĂrilA
Activitățile privind 

manipularea și utilizarea 
produselor de uz fitosanitar pe 
teritoriul României sunt 
reglementate prin Legea nr. 85/ 
1995, respectiv Ordonanța 
Guvernului României nr. 4/ 
1995. Potrivit prevederilor legii 
amintite, pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor și a 
buruienilor în agricultură și 
silvicultură, pe teritoriul 
României se pot folosi numai 
produse de uz fitosanitar 
omologate de Comisia 
Interministerială de Omolo
gare a Produselor de Uz 
Fitosanitar.

Comercializarea acestor 
produse se poate face de către 
comercianți autorizați, per
soane juridice, constituiți și 
înregistrați ca agenți eco
nomici specializați cu profil 
fitosanitar.

Pot obține autorizație de 
comercializare agenții eco
nomici, persoane juridice care:

•au precizat în statutul de 
funcționare comercializarea de 
produse deuzfitosanitar;

în altă ordine de idei, 
există interes pentru a împlini 
o dorință mai veche a 
locuitorilor satelor Fintoag și 
Lăpugiu de Sus, anume 
aceea de a asigura co
nectarea localităților respec
tive la linia telefonică, 
lungimea traseului întreg 
măsurând 14 km.

Un serios semn de în
trebare îl ridică identificarea 
resurselor bugetare nece
sare - peste 100 milioane lei

- în vederea continuării 
lucrărilor de reparație 
capitală la căminul cultural 
din satul Ohaba. Spre binele 
și în interesul comunității 
locale, primarul se gândește 
și mai departe, anume la 
posibilitatea de a se 
introduce gazul metan, 
legătura putându-se face la 
rețeaua existentă deja în 
comuna Dobra.

în același timp, mai sunt 
de soluționat probleme 
legate de aplicarea Legii 18/ 
1991, de sprijinire, împreună 
cu specialiștii din localitate, a 
agricultorilor și crescătorilor 
de animale pentru a fructifica 
mai bine potențialul agricol și 
zootehnic al comunei.

Cum între timp lucrările de 
exploatare forestieră din zonă au 
fost preluate de către Direcția 
Silvică Deva, petentul pretinde ca 
și obligațiile ce și le asumase 
Sargeția Forest să fie trecute la 
noua firmă.

După ce a umblat prin instanțe 
de judecată câțiva ani, în 1977, 
așa cum recunqaște dl N.H., cu 
un ajutor de la Direcția Silvică 
(constând în materiale și oameni) 
s-a realizat un gard de protecție, 
dar petentul consideră că nu s-a 
realizat lucrarea pe care o 
aștepta. Ca urmare, consideră că 
nu s-a închis definitiv conflictul, 
rămânând să vadă ce va decide, 
în final, tot instanța de judecată.

•dispun de personal 
încadrat cu pregătire fito
sanitară de nivel superior și 
mediu atestat prin certificat de 
atestare profesională eliberat 
de Inspectoratul județean 
pentru protecția plantelor și 
carantină fitosanitară;

•dispun de spații co
respunzătoare, precum și de 
instalații, echipamente și 
dotările necesare depozitării și 
comercializării produselor de 
uz fitosanitar.

Produsele de uz fitosanitar 
din grupele I și II de toxicitate 
au un regim reglementat cu 
strictețe. Aceste produse 
precum și semințele tratate cu 
astfel de produse nu pot fi 
comercializate persoanelor 
fizice și/sau juridice ne
autorizate, utilizatorilor și 
prestatorilor de servicii 
neautorizați.

Produsele din grupele III și 
IV de toxicitate se pot 
comercializa și distribui 
respectând o serie de condiții, 
între acestea amintim că 
pesticidele respective se

Distribuirea motorinei cu preț
redus pentru agricultură

Așa cum s-a convenit cu 
conducerea SC PECO Deva, 
există o modalitate clară de 
lucru în vederea apro
vizionării producătorilor 
agricoli din județul nostru cu 
motorina necesară efectuării 
lucrărilor din agricultură, 
aceasta putându-se obține 
atât cu decontare în 
schimbul cupoanelor agri
cole sau contra cost. 
Discuția pe care am avut-o 
pe această temă cu dl ing. 
Gheorghe lovan, directorul 
general și cu dl ing. lona 
Măniguțiu, director cu 
dezvoltarea rurală la DGAA a 
județului Hunedoara, a scos 
în evidență faptul că 
proprietarii de terenuri 
agricole din județ bene
ficiază de peste 175 mii 
cupoane agricole, care se 
pot utiliza pentru procurarea 
de semințe și de material 
săditor, de îngrășăminte 
chimice, pesticide și

Oferte dav£nnt<aje<a§e
Dl ing. Răzvan Irimescu, 

manager al SC Banat Nova 
Puls SRL - firmă specializată 
pentru producerea și comer
cializarea instalațiilor de muls 
mecanic, a fost prezent la 
Agroexpo '98 de la Sântuhalm 
cu o serie de oferte tentante în

CONPL

Specialistul în aparate de muls și utilaje pentru 
industria alimentară.

Foto: Corne! POENAR

distribuie și comercianților și 
distribuitorilor intermediari 
dacă aceștia dețin autorizație 
de comercializare, prestatorilor 
de tratamente fitosanitare dacă 
aceștia dețin autorizație pentru 
prestatori de servicii cu 
produse de uz fitosanitar și 
producătorilor agricoli în 
vederea utilizării pentru 
combaterea bolilor, dăună
torilor și buruienilor pe 
terenurile pe care le dețin, fără 
să fie nevoie de nici o 
autorizație.

Sunt interzise achizițio
narea în scopul comercializării 
și comercializarea oricărui 
produs de uz fitosanitar de 
către persoane fizice, persoane 
juridice fără autorizație de 
comercializare, prestatori de 
servicii cu produse de uz 
fitosanitar care nu au auto
rizație de comercializare, chiar 
dacă dețin autorizație pentru 
prestare de servicii cu astfel de 
produse.

Pot efectua tratamente 
fitosanitare persoane care 
dețin autorizație pentru

motorină, precum și pentru 
lucrări mecanizate,
începând de la arat și până 
la recoltat.

în legătură cu cum
părarea motorinei sunt de 
făcut însă câteva precizări, 
urmărind înlăturarea 
neajunsurilor semnalate în 
toamna trecută în această 
privință. Important de știut 
este - cum spuneau inter
locutorii - că toți solicitanții 
de motorină cu preț redus 
cu 25 la sută pentru 
agricultură, vor obține acest 
produs de la stațiile de stat 
PECO din județ, atât pe 
cupoane cât și contra cost, 
pe baza unei declarații pe 
proprie răspundere prin care 
beneficiarul se obligă să 
folosească motorina res
pectivă numai pentru efec
tuarea lucrărilor agricole 
mecanizat, excluzându-se 
transporturile de orice fel. 
Declarația respectivă este

profilul său de activitate. 
Gândindu-se că în prezent 
situația financiară a pro
ducătorilor agricoli nu este cu 
nimic de invidiat, pe lângă 
instalațiile ce le fabrică la un 
nivel performant și la prețuri 
accesibile, firma asigură și

prestare servicii cu produse 
de uz fitosanitar.

Constituie contravenții la 
normele privind comercializarea 
și prestarea de servicii cu 
produse de uz fitosanitar și se 
sancționează cu amendă de la 
300.000 lei la 600.000 lei 
prestarea de servicii cu produse 
de uz fitosanitar fără autorizație 
pentru prestări servicii, precum 
și cu amendă de la 700.000 la 
1.000.000 pentru comercia
lizarea produselor de uz 
fitosanitar fără autorizație de 
comercializare, utilizarea 
produselor de uz fitosanitar în 
alte scopuri decât cele pentru 
care au fost omologate, dever
sarea pe sol sau în ape a 
soluțiilor de pesticide rămase 
neutilizate, cât și a apelor de 
spălare a utilajelor, ambalajelor, 
echipamentelor.

Biolog lullana MARIAN 
Inspectoratul județean 

pentru protecția plantelor și 
carantină fitosanitară

Hunedoara-De va

semnată de către primar și 
de DGAA, prin reprezentanții 
din teritoriu - specialiștii de 
la centrele agricole. Celor ce 
nu prezintă o astfel de 
declarație nu li se distribuie 
motorină cu reducere de 
preț. Pentru a acoperi 
nevoile reale de consum de 
motorină, combustibilul se 
obține cu preț redus și 
contra cost, în tot timpul 
anului, însă tot în baza unei 
declarații care cuprinde și 
justificarea consumului în 
scopuri agricole. Acum 
important este ca toți cei 
îndreptățiți să-și ridice cât 
mai repede posibil cu
poanele agricole, să dove
dească seriozitate în folo
sirea lor, în acest sens 
putând să solicite orice 
informații și relații de la 
specialiștii agricoli în legă
tură cu utilizarea acestora. în 

același timp, specialiștii au

achiziționarea din import de 
mașini și instalații pentru 
industria alimentară, care 
sunt vândute la mâna a doua.

Interlocutorul spunea că 
are în lucru în prezent șase 
proiecte pentru fabrici de 
prelucrare a laptelui și 
instalații de muls mecanic. 
Important de relevat este și 
faptul că, la cererea 
solicitanților, beneficiari ai 
unor astfel de utilaje, se 
efectuează probe de lucru la 
locul de producție, respectiv 
la domiciliul clientului oferind 
astfel garanții că s-a realizat o 
afacere bună din partea 
cumpărătorului.

[~Se găsesc în actualitate
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DE CREDIT
Legea cooperației și Statutul 

- cadru aprobate de Congresul 
cooperației de consum și de 
credit prevăd că adunările 
generale ordinare se țin o dată pe 
an, în termen de cel mult 30 de 
zile de la încheierea bilanțului 
contabil pe anul precedent. în 
acest context și Cooperativa de 
credit - banca populară Ilia face 
bilanțul activității desfășurate în 
anul precedent care s-a mate
rializat prin cîteva cifre ale nive
lelor propuse. Privind înscrierea 
de noi membri, numărul acestora 
în anul precedent a sporit cu 
100, valoarea împrumuturilor 
acordate a fost de peste 907 
milioane lei, cu peste 80 la sută 
mâi mult ca în anul 1996, sumele 
depuse pentru fructificare au fost 
de 1661 milioane lei, de 5 ori mai 
mult, iar numărul agenților și 
asociațiilor care au deschise 
conturi a ajuns la 44.

La aceste activități se 
adaugă unele rezultate bune pe 
seama consolidării bazei tehnico- 
materiale, prin amenajarea 
localului, dotarea cu calculator și 
alte materiale de birotică, 
creându-se astfel un cadru 
specific unei unități bancare. 

sarcini exprese în această 
privință, ajutându-i pe 
producătorii agricoli să se 
aprovizioneze cu cele 
necesare efectuării în 
bune condiții a lucrărilor 
agricole. Pentru campa
niile agricole de primăvară 
și vară din acest an, 
valoarea cupoanelor ce se 
pot folosi se ridică, în 
județul nostru, la aproape 
30 miliarde lei.

întrucât timpul este 

înaintat și sunt de în
sămânțat peste 50 mii ha, 
este bine ca fiecare 
proprietar de pământ să 
asigure condiții ca terenul 
să fie cultivat și lucrat 
astfel încât rezultatele 
privind producția să se 
regăsească și într-un 
profit pe măsura chel
tuielilor făcute și a 
eforturilor depuse.

,z

Doar o
treime...

Dacă nu cu multi ani 
comunaîn urmă în 

Lăpugiu de Jos se 
creșteau mai mult de 
12.000 oi, în prezent 
efectivul s-a redus cam 
la o treime. Semnele de 
întrebare sunt multe, 
astfel de situații fiind 

^generalizate!
✓

Pagină realizată de 
'llcolae TÎRCOB

n 
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Rezultatele economico- 
financiare și modul cum au fost 
deserviți membrii cooperatori și alți 
cetățeni care au apelat la servicii a 
făcut să crească permanent 
încrederea cetățenilor în unitatea 
noastră, reafirmând garanția pe 
care o prezentăm pentru a-și 
depune economiile lor spre 
fructificare la Cooperativa de credit 
- banca populară.

Cu acest prilej aducem la 
cunoștința celor interesați că prin 
cooperativele de credit - băncile 
populare se pot obține împrumuturi 
pentru dezvoltarea producției 
agricole în gospodăriile individuale, 
exercitarea altei profesii sau comer
cializarea produselor, cumpărarea 
de bunuri pentru folosință 
îndelungată sau pentru repararea 
acestora; executarea de construcții, 
reparații, extinderi și amenajări de 
locuințe, anexe gospodărești etc; 
alte nevoi gospodărești și familiale, 
iar cei care dispun de economii le 
pot depune spre fructificare, având 
garanții sigure și dobânzi 
avantajoase.

Teo fii POPA 
președintele Cooperativei 
de credit - Banca populară

Uia



25 MARTIE 1998 Cuvântul liber ă

X

Un gând și o poanta la
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- Acum o lună logodnica mea mi-a 
spus că dacă ultimul meu roman va avea 
succes se va cununa curând.

- Și s-a ținut de cuvânt?

- Da, s-a măritat cu editorul meu.

"Faptele rușinoase ale altora mdeparteaza 
adesea sufletele tinere de la vicii".

sufletului Ei!
Privesc la căsuță, privesc 

fereastra și simt ceva din lupta 
interioară a fetiței - gravitatea 
rugăminții din suflet, putere care 
crește așa cum locul ferestrei 
este lângă cer și stele. E soare și 
totuși seară, cu stele, e ca o 
rugăciune de dimineață și seară 
- o veșnică așteptare.

Rugăciunea sufletului ei, in
tensificată în consonanță cu 
viitorul, va pune în acord destinul 
și încercarea de a-și accepta și 
suporta destinul.

Idealul ar fi să nu fim egoiști, 
să nu ne gândim numai la noi, la 
dorințe pur personale. O lecție 
temeinică o avem în formularea 
rugăciunii “TATĂL NOSTRU”, în 
care se includ toți oamenii, ca o 
comuniune și o forță care șterge 
interesele egoiste din fiecare, iar 
frumusețea timpului o înlocuiește 
cu cea a spiritului. De aceea, cu 
fiecare rugăciune, Mari va fi mai 
aproape de noi, vom avea acces 
la cheile misterului Universului, 
să ne ajute să trăim în armonie 
cu noi înșine și cu cei din jur.

Carmen MICU

îți înțeleg amărăciunea și 
revolta. Știu prea bine ce 
înseamnă să-ți tocești nervii 
și coatele pe băncile facul
tăților, să termini o facultate, 
să ai proiecte și vise mărețe,

dialogs*1 îț)
să te simți plin de energie și 
un întreg sistem legislativ și 
birocratic să-ți "taie aripile". 
Deci, nu mă mir că-mi scrii 
câți medici, colegii tăi de fa
cultate, "au emigrat în alte țări 
cu soare și valută pline". Toți 
știm ce salarii au rezidenții în 
medicină! E trist și nu e o 
soluție strălucită nici pentru 
cei plecați care vor avea poa
te satisfacții profesionale și 
bani în buzunar, dar vor duce 
în suflet dorul de țară, familie,

laiiiiaisai

prieteni pe care i-au lăsat aici. 
Dar nu e bine nici pentru țară 
să rămână doar o exporta
toare de inteligență pentru 
occident! Cine rămâne? Cei 
care nu au șanse de plecare 
și cei câțiva idealiști care vor 
să facă ceva aici, în țara lor... 
Din păcate alții se vor mândri 
cu rezultatele celor plecați și 
noi vom spune:

- "S-a născut în România, 
e român!"

Și ce e cu asta? Rezul
tatele vor fi în folosul țării 
gazdă!

Simpatizez cu tine Co
rina, dar și eu mă număr prin
tre idealiștii ce vor să facă și 
să fie cineva aici! Să sperăm 
că vor mai fi destui idealiști, 
desigur singurul lucru pe ca
re îl cerem este să nu ni se 
taie "aripile"!

ina DELEANU

Un copil din Deva - câștigătorul unui
1

Mari, o fetiță de la Casa de 
Copii nr. 1 Deva, mă rugase 
să-i dau Danielei un desen. L- 
am pus în mapă și nu l-am 
privit. Acasă, aranjându-mi 
mapa cu însemnări pentru a 
doua zi, am privit desenul: un 
soare, un cer albastru, steluțe 
colorate; mai sus, o casă și-n 
jurul ei flori multe; într-adevăr, 
e casa pe care din tot sufletul 
și-o dorește. Mai sus, aproape 
de cer, e o fereastră... Ce poa
te însemna? Fereastra sufle
tului ei? Un suflet ce pare că 
se desprinde din cătușele tru
pului așteptând ca prin aceas
tă "fereastră” să intre lumina 
caldă a sentimentului de iubire 
a mamei.

Poate fi asemănat unui foc 
care modifică fața lumii, iar re
gula focului este sentimentul de 
iubire; el va deschide ferestrele 
dintre două lumi: una este în
chisă, iar alta se deschide mai 
ușor, dar... în față. Realitatea e 
mai complexă decât credeam, 
iar visele unor copii, cum este 
Mari, vor continua să rătăcească 
în lumi paralele sufletelor din jur.

SC. General Simprest SA 

Simeria

în 25 martie se organi
zează crosul copiilor din case 
de copii din departamentul 
Oize (Franța). La el participă 
reprezentanți a șapte case 
de copii din Franța și două 
din județul nostru (de la nr. 1 
Orăștie și din Uricani). Pentru 
concurs și în anii anteriori 
organizatorii și-au propus și 
au realizat afișe și sigle pro
prii.

Ediția actuală, a IX-a, a 
avut concursul de afișe în 
luna februarie. Din județul 
nostru au fost trimise 12 lu
crări iar din Franța 25. în scri
sorile trimise Casei de Copii 
Nr. 2 Deva - prin care se a- 
nunță câștigătorul concursu
lui - se menționează că de-

concurs de afișe din Franța
liceu și ea într-o casă de 
copii și ea o elevă bună. 
Celălalt frate "a avut noroc, 
a fost înfiat la București" - 
spune Dănuț cu bucurie a- 
mestecată cu regretul că el 
n-a avut același noroc. 
Sunt de fapt patru frați, dar 
cel mai mic nu știe (sau nu 
vrea să știe) dacă e băiat 
ori fată. Mama și bunica din 
Hunedoara vin să-l viziteze.

Cunoscând copii ca Dă
nuț nu poți să nu te bucuri 
că, deși soarta a fost ne
dreaptă în ce-i privește, ei 
sunt totuși silitori și își pun 
în valoare capacitatea inte
lectuală, înclinațiile și ta
lentul. Dar tristețea întipărită 
pe chipul lui frumos, sensi
bilitatea pe care i-o bănu- 
iești din preocupările sale 
extrașcolare te fac să te 
gândești cu sufletul strâns 
la el, la felul în care se va 
acomoda într-o societate 
prea puțin preocupată de 
soarta tinerilor în general și 
a celor externați din case de 
copii în special. Dar până 
atunci mai este timp, poate 
se vor mai schimba multe în 
viața noastră. Așa că deo
camdată să-l felicităm pe 
Dănuț pentru reușita sa și 
să-i dorim vacanță plăcută.

Viorica ROMAN

------ -----------— s

senul desemnat drept afiș ofi
cial al acestei ediții și difuzat în 
toată regiunea Picardia, a fost 
ales fără să se cunoască nu
mele copilului și proveniența 
sa. Acum numele câștigăto
rului se știe. El este Dănuț 
Radulovici, de la casa amin
tită. Lui, organizatorii concur
sului îi vor trimite un cadou 
pentru afiș prin cei 5 colegi ai 
săi din județ, care participă la 
cros.

L-am căutat pe Dănuț la 
Casa de Copii Nr. 2 Deva, într- 
o dimineață, înainte de a pleca 
la școală. De la el am aflat că 
este elev în clasa a VI l-a E a 
Școlii Generale Nr. 5 Deva. Și 
este un elev bun, primul tri
mestru școlar încheindu-l cu

SC SAPRLC SA DEVA
Aleea Atelierelor, nr. 1.

cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103 p.z
anunță:

O Scoate la licitație publicâ pentru închiriere, în 
condiții avantajoase, spațiul situat în Simeria, str. P. 
Unirii, bl. 20, sc. A., parter, în suprafață de 93,7 mp. 
Licitația va avea loc la sediul societății în data de 9 
aprilie 1998, ora 9,00.

O Organizează licitație publică în fiecare joi la 
ora 12,00 pentru vânzarea unui cilindru compresorii 
a două mijloace de transport marfă.

Informații suplimentare la telefon: 260935 sau la 
sediul societății.

*„

VINDE mijloace fixe:
- ARO 240
- DACIA 1304
- COMPRESOARE, POLIZOARE, MAȘINI DE GĂURIT
- BIROURI DIN LEMN Șl DULAPURI METALICE
- CISTERNE METALICE Șl RECIPIENȚI METALICI
- BUTELII DE OXIGEN GOALE* w

ÎNCHIRIAZĂ: spații de depozitare și producție
Licitația va avea loc în zilele de marii și vineri, ora î 0,00, începând 

cu data de 14 aprilie 1998, până la lichidarea listei.
PRESTEAZĂ SERVICII de tâmplărie în lemn și confecții metalice.
Informații telefon: 214591

T
media generală 8. "Dar el poa
te și mai mult" - a adăugat dna 
Viorica llea, directoarea casei 
de copii. Că este așa o dove
desc multiplele sale preocu
pări, Dănuț fiind redactorul șef 
al revistei "Vis de copil". Se 
pricepe să facă poze, iar înce
pând din clasa a V-a, în timpul 
liber, desenează. Așa a ajuns 
să realizeze afișul premiat în 
Franța. După ce dna direc
toare le-a spus copiilor că me
sajul unui afiș trebuie să fie 
ușor receptat și cărui scop îi 
folosește acesta, Dănuț s-a 
așezat în fața colii albe și a 
desenat. A făcut întâi globul 
pământesc (se vede în partea 
de jos a desenului), deasupra 
lui un curcubeu, apoi o pistă 
de cros pe care aleargă copii 
din toate rasele pământului. în 
centrul afișului un copil are 
șase baloane colorate (culorile 
se regăsesc în steagurile mai 
multor state).

Dănuț, copilul despre ca
re fosta sa învățătoare de la 
Bretea Strei vorbește cu du
ioșie, este atras de lectură și 
"îmi place să fac compuneri". 
Dar despre viața lui perso
nală vorbește cu mai puțină 
plăcere pentru că povestea 
sa este tristă. Tatăl i-a murit 
iar mama este nevoită să se 
interneze mereu din cauza 
bolii. Are o soră mai mare la

z*

CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SC 
ARDEALUL SA - DEVA
Convoacă Adunarea Generală a Acționa

rilor în data de 11 aprilie 1998, ora 10, în sala 
Restaurantului Transilvania din Deva cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 1998
în situația în care nu sunt întrunite condițiile 

legale, a doua adunare generală va fi convocată 
pentru data de 12 aprilie 1998 în același loc și la 
aceeași oră.
. -------- z
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f PIERDERI

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 1200 mp, 
lângă Biserica Biscaria, 36.000.000, 
informații str. Grivița.nr. 31 a. (3156)

■ Vând teren Rîu Mare, preț 
avantajos, relații Hațeg, tel. 777535 
(2571)

• Vând casă Deva. Tel. 627066 
(2938)

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

• Vând apartament 3 camere, 
confort sporit, preț 160.000.000. 
Deva, Kogălniceanu, b.1, etaj 3. Tel. 
058820654 (3158)

• Vând apartament 2 camere 
Băița, preț 15.000.000. Informații 
blocul 1,ap. 18(3157)

• Vând apartament 2 camere, str. 
Scărișoara, parter Tel. 627959 
(3154)

• Vând casă și pământ, Almașu 
Mic. Tel. 217295(3195)

• Vând apartament 4 camere, 
decomandate. Informații tel. 624854, 
între orele 16-21 (2447)

• Vând casă, grădină, sat Leșnic, 
nr. 162 A.1 informații la domiciliu. 
(2844)

• Vând casă, posibilități priva
tizare, Orăștie, str. Horea. Informații 
tel. 242788 (2719)

• Vând pentru privatizare trei 
camere, Hunedoara-Dunărea, Mihai 
Viteazul 9/2. (1347)

• Vând Saviem dubă, sau caro- 
sată din 1991. Tel. 057/251502, după 
ora 16. (3149)

• Vând camionetă Ford Diesel 2 
tone, înscrisă în circulație. Tel. 057/ 
251502, după ora 16 (3149)

• Vând Dacia break, an fabricație 
1992, îmbunătățiri, piese de schimb, 
radiocasetofon auto cu CD, stație 
plus 4 boxe marca Pioneer. Tel. 
225231 (3163)

• Vând VW Transporter TD, 
marfă, 1988, înscris, tel. 713487,092/

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

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

• 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)

• Cumpăr familii de albine. Tqj. 
621063 (3160)

• Vând mobilă sufragerie, cameră 
combinată, dulapuri, canapea, pat, 
bibliotecă, fotolii, în Deva. Tel. 058/ 
820654 (3158)

• Cumpăr două scaune stil vechi, 
preț avantajos. Tel. 054/212487.

• Vând amplificator Denon, Akai 
și Philips, CD Denon, Philips, deck 
Pioneer, televizor Panasonic, com
bină frigorifică. 092/318687 (3164)

• Vând urgent stupi cu albine, 
miere de albine, lână brută merinos 
și fân, preț negociabil. Localitatea 
Zam, nr. 270, tel. 134 A (2845)

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

• Vând fundație casă, Orăștie, 
Dealu Mic. Informații Geoagiu, str. 
Morii, nr. 20. (2720) ’

• Vând mașină cusut blănărie și 
mașină industrială cojocărie, Orăș
tie, tel. 241923. (2721)

• S.C. Ana Exim SRL Deva vinde 
sobe teracotă cu 10 la sută 
reducere. Transport la domiciliu. 
Tel. 620411 (4402)

• Cumpăr utilaje tâmplărie. Infor
mații Deva, tel. 226149. (3044/45)

• Vând îngrășăminte azotat, 
70.000 lei/sac, complexe NPK-16- 
16-16, 100.000 lei/sac, tel. 716112

• Pierdut carte de identitate seria 
B, nr. 790742, pe numele Gălian 
Vasile, Timișoara. O declar nulă. 
(1289)

• Pierdut certificat de acționar la 
Chimica SA Orăștie, pe numele 
Manițiu Maria. îl declar nul. (1290)

• Pierdut legitimație serviciu pe 
numele Bostan Vasile. O declar 
nulă.(1346)

• Pierdut legitimație de nevăzător, 
buletin de identitate, pașaport, 
cupoane de tren pe numele Nicula 
lonuț. Le declar nule.

■ S.C. Herba SA convoacă AGA 
pentru data de 10 aprilie, ora 11, la 
sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi: Aprobarea bilanțului 
contabil pe anul 1997. Diverse, 
(2843)

COMEMORĂRI

• Se împlinește în 29 martie un 
an de singurătate și lacrimi, de 
când soțul meu

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apartament 
două camere. Tel. 624275, după ora 
16. (3155)

■ închiriez casă, grădină, Soimuș, 
în schimbul întreținerii acestora. 
Doresc familie serioasă, de pre
ferință pensionari. Informații 233454 
sau 092/227600 (31651

OFERTE DE
SERVICII

• Angajez femeie pentru îngrijire 
copil, cunoscătoare de limbă străină. 
Informații la tel. 094/556070. (3168)

• Reprezentanță pentru Hune
doara angajăm agenți vânzări. 
Obligatoriu operare PC, engleză, 
studii superioare, permis condu
cere. CV la CP 22, Op 6 Deva. 
(3175)

DIVERSE

I0ANMEZA
a plecat pe un drum fără întoar
cere, lăsându-mă singură printre 
străini. Parastasul de pomenire va 
avea loc în 28 martie 1998, ora 10 
la Biserica Ortodoxă Biscaria, 
Simeria. Soția Aurelia. (2942)

• A trecut un an de lacrimi și 
durere de când scumpul nostru fiu 
și nepot

BOLDEA IULIUSI0AN NELUțU
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Chipul tău drag nu-l vom uita 
niciodată. Dumnezeu să-ți odih
nească sufletul bun și blând. 
Părinții și bunica. (182)

371757 (1341) (1345)
•Vând Raba Izotermă, 10 tone, • Vând Roland E-15 și talon 

cabină dublă, tel. 242228, stare Trabant. Preț negociabil, tel. 714899 
foarte bună. (2/22) (1344)

• Asociația Familială Cacuci 
Tiberiu Boșorod funcționează în 
baza autorizației 15065/98 cu 
activitate de prestări servicii și 
comerț. (3161)

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

DECESE

• Colectivul clasei a ll-a C de la 
Școala generală nr. 2 Brad este 
alături de colega lor Anamaria 
Florea în aceste grele momente 
pricinuite de trecerea în neființă a 
tatălui său. Sincere condoleanțe ! 
(3169)

Numai prin “Cuvântul liber”
Cele mai operative, mai ieftine și mal eficiente anunțuri 

de mică publicitate - inclusiv imobiliare -, numai în 
cotidianul “Cuvântul liber" Deva, ziarul cu cel mai mare 

tiraj și cea mai întinsă arie de cuprindere din județul 
Hunedoara.

CREDIT BANK DEVA |
1. Vinde Io licitație publică ce va avea loc in dala de 27.03.>998, 

ora IO, la Judecătoria Deva, birou executori:

0 fermă zootehnică 11.424 m!, situată în Bîrcea Mică; 

E grajd animale, fânar, situate în Bîrsău, corn. Hărău; 

E mașină înghețată, frișca și o vitrină frigorifică; 

E presă de produs uleiul;

E televizor color tip "Nei";

E garnitură mobilă sufragerie.

2. Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 27.03.1998, 

la Judecătoria Hunedoara, birou executori judecătorești:

E fabrică de bere, situată în Hunedoara, capacitate 1500 l/zi;

E spațiu comercial, situat în Hunedoara, b-dul Dacia, nr. 1, bl. 38, 

parter, 150 m2.

Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul Credit Bank.

— —— - —>-------- — ------------------------------- — -------------- >

SC BADPS SA DEUT
Convoacă în data de 10.04.1998 ora 10.00

Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor

care va avea loc la sediul firmei situată in Deva, str. 
E. Gojdu, nr. 79 cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune ai administratorilor pentru 
anul 1997;

~. Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobarea bilanțului contabil precum și contul de 

profit și pierderi pe anul 1997;
4. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anui 1997; ■
5. Diverse.

î -l/Tiircfii •• liraiusiiilvaiiriiar*'’
- Sui'CJiirsaillai IDevai

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

I Tel: OO-4O-54-232258,232280; Tax: 232280

ACTUAL SI IMPORTANT
9

1. Acordă credite în condiții avantajoase pe termen 
de 5 ani pentru:

* cumpărare de spații cu destinația :
- birou notarial;
- birou avocat;
- cabinet medical.

* construcții de imobile cu destinația birou no
tarial, birou avocat, cabinet medical.

Informații suplimentare la Departamentul Credite 
din cadrul Sucursalei.

2. în baza convenției semnate cu Ministerul Agri
culturii, din data de II 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.

\ S.C. APllOTEllllA S.A. |
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu |

■ plata prin instrumentele de decontare cunoscute și ■
j prin cupoane agricole. j

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

De asemenea, livrează întreaga gamă de ■ 
. pesticide, fără adaos comercial, din producția ! 
1 OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia. 1

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

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și |
■ remizieri din județ. .

Informații la sediul S.C. APROTERRA ] 
1 S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, '
I 260966. I
\__________________________________ ✓

REVISTA ROMÂNĂ DE BARTER, 
LEASING SI VÂNZĂRI ÎN RATE

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 nr 
251100922008183 B.R.D.-SMB, pe adresa redacției: str. General Dona 
nr. 20, sector 1, București. Tel/Fax: 01.614.55.38 E-mail: barter@fx.ro

Consiliul de Administrație ai
9

S.C. Comcereal S.A. Deva
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor în data de 06.04.1998, ora 10, la sediul 
societății. în caz că nu se întrunește numărul statutar 
de acționari, a doua convocare va fi în 08.04.1998, 
în același loc și la aceeași dată.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. încheierea bilanțului;
2. Aprobarea retribuției directorului socetății;
3. Diverse.

Societate Comercială
- unic distribuitor în Transilvania -
• Angajează

agenți comerciali
• Caută

firme distribuitoare
Telefon: 064-415659.

M0DEX
^HOLDING

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă
> ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon 
de calitate excepțională, garantată

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

NUMAI 14000 lei/kg
> Îmbrăcăminte nesortată - din co- 
lectare originală la prețul extraordinar de

10500 lei/kg
în funcție de cantitatea cumpărată 
se acordă reduceri depănă la 10%.

Informații: 064 - 193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-18
Sâmbătă 8-14

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:
tJ Utilizarea calculatorului (Word, Excel);
3 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.

mailto:barter@fx.ro
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Banca "Dada Helix" SJL CtyjNapoca 
Sucursala Deva

( Anunța:

Vânzarea prin licitație publică a următoarelor imobile:
1. Casă 3 camere, anexe gospodărești, curte și teren pentru construcție garaje, 

situate în Hunedoara, str. Lătureni (Buituri), nr. Îl; preț pornire: 120 00.000 lei;
2. Casă 4 camere, curte, grădină, anexe gospodărești, situate în Hunedoara, str. 

Dorobanților, nr. 3; preț pornire: 80.000.000 lei;
3. Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. Șiretului, nr. 4, ap.24; preț pornire: 

20.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 26.03.1998, la ora IO, la Judecătoria Hunedoara, 

biroul executorilor judecătorești.
Relații suplimentare la sediul băncii din Deva, b-dul N Bălcescu, bl 3d, telefon 220796.

■ —'

Direcția de 
Telecomunicații 

Hunedoara
Vinde prin licitație publică, în ziua de 22.04.1998, ora 12, Ia 

sediul Direcției de Telecomunicații Hunedoara, str. Libertății, 
nr. 2, următoarele mijloace fixe scoase din funcțiune:

8 CTA 7D Deva;
8 CTA 7D Simeria;
8 CTA 7D Orăștie,

precum și piesele de schimb din stocul de rezervă aferente lor.
Relații suplimentare la tel: 204291 sau 204329.

.---- ---------------- ---------------------

S-a deschis in Deva. primul 
magazin specializat în

\ rulmenți, simeringuri, curele

trapezoidale, uleiuri, unsori, 

garnituri sisteme frână, inele de etanșare... 

ți multe altele!

la magazinul nostru din Deva, 
str. N. Băkescu, U.34 (lângă Banca Dada Felix).

• ■---- . ....----------- ----- ——<

"rwkimn i.inw*

Managerul S.C. CRIȘBUS SA BRAD
_________ CONVOACĂ__________

Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor 

___________________________________ -_______I_______________________________

în data de 04.04.1998, ora 10,00, la Clubul 
din Gurabarza, în sala mică, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acțio
narilor la sfârșitul zilei de 14.03.1997.

în cazul în care la data de mai sus adu
narea nu va fi statutară aceasta se amână 
pentru data de 19.04.1998, la locul și ora 
menționate mai sus. Procurile de repre
zentare se depun la sediul societății, până la 
data de 03.04.1998. Informații suplimentare 
la sediul societății din str. Goșa, nr. 44, 
telefon 054/651242, între orele 7 și 10.

f ,
Administratorul 
SC "StreiurSA.

Călan
Convoacă adunarea ge

nerală a acționarilor pentru 
data de 9 aprilie, ora 10, la 
sediul societății din Călan, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 8, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul administra
torului și al cenzorilor;

2. Aprobarea bilanțului 
contabil pe anul 1997;

3. Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pen
tru anul 1998;

4. Diverse.
k_______ _ ________>

ADUCE CALITATE VIEȚI

® Frigider ART 785
Două uși, volum total 235L (congelator ■ 48L)

Hi Mașină de spălat rufe AWM 807 
încărcare frontală, 500 rot/min., 12 programe

Cuptor cu microunde AVM 401
Comenzi mecanice, volum 20 L, 900 W

Notă: prețurile pol fi modificate funcție de cursul USD

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 - Bd. Decebal. Bl. R, parter. Deva 
QUASAR - Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
QUASAR - Str, 1 Decembrie 1918 nr. 59. Petroșani 
QUASAR - Bd. Eroilor Bl. E. Orăștie
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

A

In perioada
8 Martie - 30 Aprilie, 
profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele:

TRIBUNALUL ALBA
•-______________________________________________________________ ____ _ _______ _____________'

prin executor judecătoresc
vinde la licitație publică în data de 26.03.1998, la sediul Agenției 

BCR - Baia de Ărieș, localitatea Baia de Ârieș, P-ța Băii, bl. D8-D9, 
jud. Alba, ora 10,00, următoarele bunuri:

Nr. crt. Denumire Cantitate Preț de strigare (lei)

1. Linie panificație completă 1 buc. 300.000.000
2. Rezervor motorină 1300 1 1 buc. 2.655.000
3. Masa inox 70x70x70 1 buc. 413.000
4. Raft expunere 300x200 2 buc. 2.655.000
5. Raft expunere 200x200 1 buc. 2.124.000
6. Masă de pâine 200x90 1 buc. 1.840.000
7. Paravan 510cm 3 buc. 1.204.000
8. Rezervor apă 1 buc. 3.500.000

Relații suplimentare:
- Tribunalul Alba - executor judecătoresc - tel. 058/811184;
- BCR Suc. Jud. Alba - tel 058/811115, interior 425.

--— ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------v

Judecătoria Aiud
prin executor judecătoresc vinde la licitație publică în data de 
30.03.1998, la sediul SC ZAHĂR TEIUȘ SA, localitatea Teiuș, 

str. O. Goga, nr.l, județul Alba, ora 13,00, următoarele bunuri:

Nr.crt. Denumire Cantitate Preț de strigare
I1 Zahăr tos 250 tone 4.300 lei/kg

Relații suplimentare:
- Judecătoria Aiud - executor judecătoresc - tei. 058/863153
- BCR, Suc. Jud. Aibă - tei. 058/811115, interior 425.

— -------------- -- ---------- --------------- -- ------------- ■ - ------------- — ---------- ■
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PROGRAM DE FUNCȚIONARE PE PERIOADA 
VACANȚEI DE PRIMĂ VARĂ:

VINERI K
SĂMBĂTĂEȚv 
DUMINICĂ F

ORELE 21-04

SIMERIA
acordă ^^ani garanție

ia anvelopele de import
MATADOR.

dovadă a unei calități deosebite.

VINERI
SĂMBĂTĂ

transport gratuit cu 
plecare din fața Complexului 
Comercial Central Deva

DUMINICĂ ™77S4AE4 GRATUITĂ

SĂMBĂTĂ, PREȚUL UNUI BILET:
- 5000 PENTRU BĂIEȚI
- 3000 PENTRU FETE

RELAȚII TELEFON: 092294260

Se convoacă Adunarea I
Generală a Acționarilor

I SC FARES SA ORĂȘTIE î

' Agenția de publicitate „SIDERAL” Deva ' 
L ..... . , ... zn

deschis un nou magazin engros cu produse alimentare și 

nealimentare ta preturi atractive in Deva, sir. D. Zamfirescu, BIQ3, parter.

Consiliul de Administrație al»

y in data de 14 aprilie 1998, ora 14, | 
la sediul societății.

I II - Raportul Consiliului de Admi-| 
I nistrație
| - Raportul Comisiei de Cenzori |
I - Aprobarea bilanțului pe 1997 I 
I - Aprobarea bugetului de venituri I

Reamintim că

S.C. CHIMICA S.A. Orăștie
vinde la licitație publică în ziua de 1 

aprilie 1998 și în fiecare zi de miercuri 
până la epuizarea stocului următoarele:

1. Autocamionetă TV 14 C - 1992 
= 40.000.000 lei

2. Autocamionetă ARO - 1992 = 
37.000.000 lei

3. Autoturism ARO - 243 - 1994 = 
35.000.000 lei

4. Autoturism DACIA BREAK = 
15.000.000 lei

5. Mașini de prelucrare prin 
așchiere

6. Alte mijloace fixe.
Relații suplimentare la telefon 

241250/256
v- ■■ — — - ........->

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
9

■ și cheltuieli pe anul 1998.
L —— —— — — — J

Convoacă adunarea generală a 
acționarilor la sediul societății din 
orașul Hațeg, strada Horea, nr. 87/A, 
pentru data de 10 aprilie 1998, ora 
10, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor și al 
cenzorilor pe anul 1997

2. Aprobarea bilanțului contabil 
pentru anul 1997

3. Diverse.
în cazul neîndeplinirii condițiilor 

legale o nouă ședință va avea loc în 
data de 17 aprilie 1998, în același loc 
și aceeași oră.

101 fr! W/X\ fiȘCOiIVltl*

Convoacă în data de 10.04.1998
Adunarea Generală a 

Acționarilor 
care va avea loc la sediul societății cu r 

următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului pe 1997 pe 

baza raportului de gestiune
2. Raportul comisiei de cenzori
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe 1998
4. Diverse. ______________ >

HUNEDOARA
Cu sediul in Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr.1 
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

la sediul Institutului de Ingineri Hunedoara in data 
de 07.04.1998, ora 14.00 cu următoarea 

ORDINE DE ZI:
1. Raportul de gestiune pe anul 1997
2. Bilanțul contabil și contul de profit și 

pierderi pe anul 1997
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1998
4. Aprobarea planului de investiții pe anul 

1998
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut 

în statut,'a doua adunare se va ține în ziua de 
10.04.1998, ora 14.00, cu aceeași ordine de zi.

Materialele pot fi consultate Ia sediul 
societății începând cu 01.04.1998.

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

Vă oferă la cele mai mici prețuri:

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTl

• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 
FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT®ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

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

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu
A

IN 36 RATE
MAGAZINELE NOASTRE:

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

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

Cât costă acum anvelopele de 1100?
Jată răspunsul:

2 ani garanție și service
în toate sucursalele

<$> TOFAN GRUP
sucursala <itt. zf/ueaeni, wt. 1, tel. 054/231.563
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