
Pentru toți agenții economici - de la 1 aprilie a.c. X

Utilizarea formularelor comune
In discuția purtată cu dl ec. 

Mircea Bogoiu, directorul Direcției 
impozite și taxe, și cu dna ec. 
Cornelia Panaitescu, șef serviciu 
TVA, din cadrul Direcției Generale a 
Finanțelor Publice și Controlului 
Financiar de Stat a județului 
Hunedoara, am abordat problemele 
referitoare la schimbările ce survin 
de la 1 aprilie a.c. în utilizarea de 
către agenții economici a 
formularelor comune tipizate. în 
context, cum remarcau interlocutorii, 
problemele referitoare la subiectul 
în discuție sunt reglementate prin 
HG nr. 831/1997, publicată în M.O. 
nr. 368. Potrivit prevederilor acestei 
H.G., reglementările se aplică atât 
pentru persoanele fizice, cât și 

^pentru cele juridice și vizează:
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avizele de însoțire, chitanțele.
»• r*l,vA 

numai la plătitorii de TVA), facturile 
fiscale (care îi privesc numai pe 
plătitorii de TVA), facturile, bonurile 
de comandă - chitanță (care se 
găsesc în două modele, respectiv 
pentru plătitorii și pentru neplătitorii 
de TVA), precum și evidența 
formularelor ce se ține prin utilizarea 
fisei de magazie a formularelor cu 
regim special. Referitor la utilizarea 
formularelor se disting două situații. 
In cazul agenților economici care 
dețin în stoc formulare cum sunt: 
avizele de însoțire, facturile fiscale 
și chitanțele fiscale, acestea se mai 
pot utiliza numai până la data de 30 
iunie a.c., cu aprobarea expresă a 
D.G.F.P.C.F.S., unde se precizează 

seria și numărul formularelor res
pective, apelându-se la Direcția 
impozite și taxe.

Celelalte formulare prevăzute 
prin H.G. 831 vor intra obligatoriu în 
vigoare la data de 1 aprilie a.c. Noile 
formulare se distribuie prin depozitul 
de imprimate al SC Polidava (fosta 
tipografie) Deva, tel. 220712 sau 
221750.

O problemă de importanță aparte 
constă în faptul că din grupa celor 5 
modele menționate, chitanța simplă 
- formular cu regim special, care 
servea ca document de încasare, 
nu se mai utilizează tipul vechi de 
formular, introducându-se modelul 
nou care este înseriat obligatoriu. 
Modelul nou se utilizează de către 
toți agenții economici, inclusiv de 

tipizata 
persoanele fizice cu activitate 
independentă, de către instituții și 
de alte organisme publice, 
documentele respective ridi- 
cându-se tot la SC Polidava.

De asemenea, pentru cei ce 
utilizează tehnica de calcul în 
editarea formularelor cu regim 
special, acestea vor apărea ca 
formulare pretipărite, ele dis- 
tribuindu-se tot prin SC Polidava 
Deva. Ca noutate de menționat 
este faptul că fiecare formular are 
un cod special, cuprinzând seria 
și inițialele județului, astfel putându- 
se identifica mai ușor astfel de acte 
la controale și verificări.
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Di loan Poenar, patronul SC 
Agrotranscom Hermes impex 
SRL Brad, ne-a precizat că, prin 
unitatea pe care o conduce, cât 
și prin colaboratorii firmei, 
posesorii de cupoane agricole 
beneficiază de o ofertă specială 
ce cuprinde toată gama de 
produse necesare campaniei 
agricole din acest an. Astfel, în 
schimbul cupoanelor agricole 
Agrotranscom Hermes Impex 
SRL Brad oferă celor interesați 
cartofi de sămânță din soiurile 
Desiree, Sânte și Ostara, 
sămânță de grâu de primăvară, 
ovăz, porumb din soiurile Turda 
200, Etan și Doina, orzoaică, 
semințe de trifoi, lucernă șl 
ghizdei, sfeclă furajeră, 
motorină prin punctele de la 
SMA - Baia de Criș, îngră

șăminte chimice, azotat de 

N

amoniu, nitrocaicar și o gamă 
completă de erbicide.

Toate aceste produse se 
pot găsi în magazinul so
cietății, situat în piața Avram 
iancu din Brad, precum și prin 
punctele de ia Baia de Criș 
(fostul aprozar), precum și prin 
colaboratorii societății din 
Gurasada, Câmpuri-Surduc, 
Sârbi, Săiașu de Sus, Pietriș, 
Birchiș și Bota. De asemenea, 
produsele necesare campaniei 
agricole se mai pot obține și 
prin camerele agricole de la 
Vata de Jos, Hătmagiu, Vârfuri, 
Pieșcuța, Gurahonț, Died, 
Almaș, Rădești și Crocna.

Alte informații se pot 
obține prin tei/fax 054/232557și 
telemobile 094-848066 și 094- 
561812.

__________ Corne! POENARJ
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âf u sunt puțini cei care,
> ^din 90' încoace, au 

călătorit sau au dorit să 
călătorească în străinătate. 
„Fructul oprit" i-a făcut pe 
români să își încerce norocul 
plecând, definitiv sau doar în 
vizită, într-una din țările 
occidentale. Din păcate, fructul 
rămâne fn continuare oprit 
pentru marea majoritate a 
cetățenilor, chiar și acum, după 
mai bine de opt ani de la 
Revoluție, fnainte, piedicile erau 
puse de către regimul comunist, 
acum inseși țările occidentale 
pun noi și noi piedici în calea 
celor veniți din „ estul sălbatic ”.

Din nefericire, vest-europenii 
au falsa impresie că toți esticii 
care doresc să viziteze o țară 
occidentală o fac, fie pentru a 
rămâne definitiv, fie pentru a fura 
sau a face bișniță. Ca atare, 
există o singură categorie în care 
sunt induși aceștia, indiferent 
dacă cei care solicită o viză este 
un borfaș cunoscut sau un 
profesor universitar, amândoi 
stau ia fei de mult la cozile 
infernale din fața ambasadelor.

PWMAra NUNEDOREIII

Sala mică a Casei de cultură 
din Deva a găzduit vineri 
conferința județeană a Partidului 
Pensionarilor, Filiala Deva. Forul 
județean al partidului afost onorat 
de către domnii Petru Radu Păun 
Jura, secretar de stat în cadrul 
M.M.P.S.; Virgil Tarla, vice
președinte al P.P. din România, alți 
invitați. în cadrul conferinței s-a 
prezentat un raport care a vizat 
activitatea filialei județene a P.P.în 
perioada martie 1997 - martie 
1998. Activitatea organizației 
județene a fost apreciată fiind 
bună, deși eu au fost excluse și 
unele greșeli. în acest sens a fost 
nominalizată organizația din 
municipiul Hunedoara, ce a încheiat 
înțelegeri cu cinci formațiuni politice 
din localitate fără a fi consultată 
conducerea județeană a acestui 
partid în prelabil. De asemenea s- 
a mai apreciat că dispersarea 
funcțiilor principale în județ a făcut 
ca activitatea partidului să nu fie 
tot timpul la parametrii ceruți.

Nu au fost puține cazurile când 
oameni a căror moralitate este 
dincolo de orice dubiu și care 
trebuiau să ajungă într-o țară sau 
aita pentru a participa ia vreun 
congres sau ia o conferință 
internațională, au fost împie
dicați să o facă. Situația este, 
așadar, mai mult decât penibilă.

)PUNCTE

Cozile din fața ambasadelor, 
comportamentul funcționarilor, 
tergiversarea acordării vizelor 
sunt doar câteva dintre 
elementele umilinței ia care sunt 
supuși românii. Cum să intrăm 
în Europa când barierele ei sunt 
din ce în ce mai mari și mai greu 
de trecut?

Pe de altă parte, argumentele 
cancelariilor europene sunt 
destul de puternice. Europa de 
est în generai și România în spe
cial au devenit importante 
puncte de tranzit pentru 
emigrația clandestină din Asia

O problemă importantă care 
s-a luat în dezbatere a fost și 
cea a nivelului pensiilor, a 
condiției financiare a oamenilor 
în vârstă. Prezența dlui Radu 
Petru Păun Jura la lucrările 
conferinței județene a P.P. a 
permis un dialog la obiect asupra 
condiției viitoare a pensionarilor 
asupra noilor criterii de stabilire 
și recalculare a pensiilor 
propuse în actele normative.

Liderii pensionarilor hune- 
doreni și-au exprimat hotărârea 
de a trece în viitor la măsuri de 
protest radicale prin care să 
sensibilizeze Executivul asupra 
condițiilor de viață a oamenilor în 
vârstă, în acest sens expri- 
mându-se intenția ca în perioada 
lunilor iulie - august să se 
organizeze o demonstrație în 
județ cu blocarea principalelor 
căi de acces.

Corne! POENAR 

și Africa, fapt confirmat și de 
numărul mare de emigranți 
clandestini care au fost prinși 
de către autoritățile române, 
fnsă, cel mai important argu
ment este cei economic. Atâta 
vreme cât economia româ
nească nu va fi în stare să se 
redreseze, eiiminânduse astfel 
emigrația din motive econo
mice, occidentalii nu vor fi 
dispuși să slăbească chingile 
sistemului de acordare a vizelor.

Desigur, presiunile pe care 
ie fac oficialitățile române 
pentru eliminarea acestui 
sistem, măcar pentru țările 
europene, sunt remarcabile, 
însă nu suntem convinși că ele 
vor avea o utilitate practică, 
rămânând, cel puțin până în 
prezent, fără rezultat. Pro
blema a fost reluată și 
dezbătută din nou și ia recenta 
întâlnire a președinților 
Parlamentelor Europene care 
s-a desfășurat la București, 
însuși președintele Parla
mentului European, di Jose 
Maria Gil Robles Gil Delgado, 
a susținut că: ,,în spiritul 
documentelor internaționale și 
al circulației libere a 
persoanelor", cetățenii români 
trebuie să poată circula fără 
restricții in statele Uniunii 
Europene, fnsă, rămâne de 
văzut câte dintre declarațiile 
făcute la București vor fi 
susținute și în viitor.

Andrei NISTOR

> Președintele 
României - la Leipzig.

Târgul de Carte de la 
Leipzig (Germania) a fost dedicat 
în acest an României. Scriitori, 
editori, oameni de cultură din 34 
de țări ale Europei au avut ocazia 
să intre în contact cu literatura 
țării noastre. Evenimentul a fost 
onorat de prezența 
statului român, dl 
Constantinescu.

> Congresul 
ordinar al PNL.

Reprezentanții cei mai 
autorizați ai Partidului 
Național Liberai s-au întrunit 
sâmbătă la un congres 
extraordinar în Capitală. Ei 
au fuzionat oficial, prin 
absorbție, cu Partidul Alianței

șefului 
Emil

extra-

Cazarma de la Orăștie a 
găzduit sâmbătă, 28 martie a.c., 
festivitățile organizate cu prilejul 
depunerii jurământulu militar de 
către un nou contingent de tineri 
ostași ai Centrului de Instrucție 
Jandarmi Orăștie, ai Batalionului de 
Jandarmi Deva, precum și cei ai 
Grupului de Pompieri Deva. Pe 
platoul cazarmei s-au reunit 
personalități ale administrației 
județene și locale, reprezentanți ai 
unor instituții hunedorene, ai 
bisericii, precum și părinții și rudele 
tinerilor militari. Invitat de onoare a 

Most dl general de brigadă loan

MASS-MEDIÂ 0 nouă piață în Dava
LA

PREFECÎl/R»
Ieri, reprezentanții 

mass-media locale și 
centrale s-au întâlnit la 
Prefectura județului cu 
prefectul, cu președintele 
Consiliului județean și cu 
liderii sindicali de la SC 
Siderurgica Hunedoara și 
R.A.C. Deva. Cu acest 
prilej au fost prezentate 
problemele specifice celor 
două domenii, care au fost 
dezbătute la București în 
ziua de 26 martie a.c., cu 
dl ministru Ciumara. Vom 
reventcu detalii. (N.T.)x________________ y

RETROSPECTIVA.
Civice. De asemenea, au 
dezbătut și adoptat ca obiectiv 
imediat scrisoarea ce le-a fost 
adresată de prim-vicepre- 
ședintele PNL, Valeriu Stoica, 
document care prevede, între 
altele, măsuri radicale de 
refacere și consolidare a 
alianței aflate la putere și de 
adoptare a bugetului de stat pe 
acest an.

Strania ieșire la 
rampă a primului mi
nistru.

De nimeni chemat sau 
îndemnat, în absența din țară a 

Oros, locțiitorul comandantului 
trupelor de jandarmi.

Ceremonialul a început, firesc, 
cu intonarea Imnului Național ți 
prezentarea drapelului de luptă al 
unității, trecându-se apoi la rostirea 
jurământului. Au luat cuvântul doi 
militari, reprezentanți ai celor două 
cicluri, care au vorbit despre 
importanța depunerii jurământului. 
Drapelul de luptă și unitățile care 
au jurat credință au fost 
binecuvântate de către un sobor 
de preoți. în cuvântul său, generalul 
loan Oros s-a referit, pe de o parte, 
la însemnătatea acestei festivități,

Așa cum ziarul nostru a mai 
consemnat, în cartierul Dacia din 
Deva, dna Dorina Achim, 
administratorul firmei ,,Rado- 
chim” SRL - o femeie foarte 
curajoasă, a ridicat o hală pentru 
piața agroalimentară de aici. Hala 
cuprinde o suprafață de 350 mp, 
are două rânduri de mese la care 
se vor vinde legume, fructe ș.a. și 
18 chioșcuri pentru negustorii 
particulari de dulciuri, lactate, 
came precum și o încăpere pentru 
poliția sanitară, este dotată cu 
instalație de apă, electrică ș.a.

La inaugurarea halei, care a 
avut loc duminică dimineața, au 
luat parte dnii Alin Suciu, 
viceprimarul municipiului reșe
dință de județ, Gheorghe lovan, 
director general al Direcției 
agricole pentru agricultură și 

șefului statului, Emil 
Constantinescu, și a prt- 

lon 
fără o
staff ul

PNȚCD.
Și

cu

ședintelui 
Diaconescu, 
cuusultarc 
partidului ori cu propriii 
consilieri, premierul Victor 
Ciorbea a ieșit la rampă, pe 
canalele TVR 1, la o oră de 
maximă audiență, pretinzând 
aducerea la cunoștința 
națiunii a unui „document 
important pentru țară”. A 
fost, de fapt, un document 
acuzator și amenințător la 
adresa PD și PNL, de 

dar și la importanța Jandarmeriei 
ca instituție și a rolului pe care 
reprezentanții săi trebuie să îl 
joace în societatea românească. 
Acest moment a fost, urmat ae 
cel al defilării trupelor în ritmul 
marșurilor militare.

Festivitățile s-au încheiat 
printr-o demonstrație a 
cunoștințelor dobândite în urma 
instrucției. Câțiva dintre cei mai 
buni jandarmi au prezentat 
exerciții de arte marțiale, 
dovedind că și în acest fel sunt 
gata să își apere tara.

Andrei NiSTORJ

industrie alimentară, con
structorii halei - rude apropiate 
ale administratorului - numeroși 
locuitori ai cartierului. După 
tăierea panglicii, preotul Crișan 
a oficiat o slujbă de sfințire a 
halei.

Piața din Dacia, o con
strucție alcătuită din zid și din 
lemn, vopsită în exterior în doar 
două culori - alb și roșu - oferă 
celor ce vor vinde sau vor 
cumpăra aici o seamă de 
înlesniri atractive. Dna Dorina 
Achim este hotărâtă să ducă 
construcția mai departe in
tenționând să amenajeze locuri 
pentru găzduirea celor ce \lor 
veni cu marfă de la distanțe mari, 
o cantină pentru săraci, un 
sistem de încălzire propriu ș.a. 
ar- B.) 

încăpățânare a rămânerii 
sale în funcție cu orice preț, 
prin care Victor Ciorbea s-a 
acoperit încă o dată de 
ridicol.

> Partidul Demo
crat a hotărât.

Consiliul Coordonator 
Național ai Partidului 
Democrat s-a reunit într-o 
ședință extraordinară în 
cadrul căreia a decis: - nu vor 
vota bugetul pe 1998 dacă va 
fi prezentat de premierul 
Victor Ciorbea; - cer 
negocieri urgente pentru 
constituirea unei coaliții 
capabile de reformă și 
alcătuirea unui nou guvern, 
credibil, care să prezinte 
bugetul. Așa să fie. ✓
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3 Berbec
(21 III - 20 IV)

încrederea oarbă în 
judecata dv vă împinge să 
faceți multe greșeli, dacă 
nu ascultați sfatul nimănui. 
O ofertă pentru o colaborare 
vi se va părea foarte 
avantajoasă.
2 Taur
(21 IV - 21 V)

Calitățile vă sunt din nou 
evidențiate și vă faceți noi 
prieteni. Veștile primite din 
toate părțile vă încântă 
peste măsură. După amiază 
ați putea face cumpărături.
O Gemeni
( 22 V - 22 VI)

Rapiditatea cu care se 
succed evenimentele vă la 
prin surprindere. Ca să nu 
faceți vreo gafă, ar fi bine să 
nu reacționați. Dacă aveți de 
făcut un drum, nu ezitați.
O Rac
( 23 VI - 23 VII)

îndemânarea vă permite 
să vă ocupați cu succes de 
rezolvarea chestiunilor 
domestice. Ați putea primi 
vizita unor prieteni buni, 
ceea ce vă face mare 
plăcere.
2 Leu
(24 VII - 23 VIII)

S-ar putea să întâlniți o 
femeie care să vă dea 
sfaturi interesante în ches
tiuni de finanțe. Mai este 
posibil ca un prieten să aibă 
nevoie de ajutorul dv.
3 Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)

în chestiuni sentimentale 
ați putea avea câștig de 
cauză. Sau ați putea câștiga 
bani din Speculații. Oricum, 
ambele variante vă aduc 
mulțumire.
O Balanță 
(23 IX - 23 X)

Vă bucurați de banii 
câștigați de cineva din 
familie. Totuși nu vă faceți 
prea multe planuri, căci vă 
vor fi date peste cap. într-o 
discuție cu o persoană 
importantă e bine să fiți 
diplomat.
3 Scorpion 
(24 X - 21 XI)

O veste primită de pe alte 
meleaguri vă pune pe gân
duri; folosită cores
punzător, informația v-ar 
putea aduce multe avantaje. 
Aveți nevoie de un sfat, dar 
vă e teamă să dezvăluiți 
secretul.
3 Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Comunicarea cu cei din 
jur este favorizantă. Cu
noașteți o persoană foarte 
agreabilă care vă va fi de 
folos în viitor. Atenție să nu 
faceți gafe.
3 Capricorn 
(21 XII - 19 I)

în prima parte a zilei veți 
fi foarte agitat datorită unei 
vești care, deși nu vă 
privește în mod special, vă 
bucură nespus. Spre seară 
vă Impresionează o cu
noștință pe care o faceți.
3 Vărsător
(20 I - 18 II)

Ce întreprindeți azi e 
încununat de succes. 
Abordați orice domeniu, 
veți găsi parteneri șl 
colaboratori. întâlnirea cu 
familia e plăcută. Vi se face 
o surpriză, la care în secret 
visați.
O Pești 
(19 II - 20 III)

Activitățile de divertis
ment vă vor relaxa, aju- 
tându-vă să depășiți iritarea 
care vă stăpânește. Evitați 
călătoriile pe trasee dificile 
și activitățile riscante, 
există pericol de accidente.

DIVIZIA A
Gazdele și oaspeții și-an împăițit 

numărul victoriilor
Patru victorii ale gazdelor 

în etapa a 26-a din Divizia A, 
patru ale oaspeților. Un 
singur rezultat de egalitate. 
Pentru primul loc luptă foarte 
strânsă între Steaua și 
Rapid. Locul trei este vizat de 
FC Național, Oțelul Galați și 
FC Argeș. Alături de Jiul, 
candidată la retrogradare se 
află Sportul Studențesc.

Și etapa a 26-a a avut o 
desfășurare normală, cu 
rezultate oarecum previ
zibile. Excepția se numește 
partida Oțelul Galați - FCM 
Bacău în care nici suporterii 
oaspeților nu sperau într-o 
victorie a favoriților lor! S-a 
întâmplat să fie și iată 
gălățenii au fost ajunși de 
bancari și ne așteptăm ca în 
următoarele etape lupta să 
fie foarte strânsă, pe lângă 
cele 2 formații amintite ar 
putea să apară și FC Argeș.

Acolo unde ne așteptam 
să se producă o posibilă 
surpriză, în meciurile Steaua 
- Univ. Craiova și “U” Cluj -

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

CLASAMENTUL
1. STEAUA 26 20 3 3 61-28 63
2. RAPID 26 19 4 3 54-17 61
3. OȚELUL GALAȚI 26 17 1 8 47-22 52
4. FC NAȚIONAL ’ 26 16 4 6 47-25 52
5. FC ARGEȘ 26 15 3 8 37-29 48
6. DINAMO 26 13 2 11 46-35 41
7. CSM REȘIȚA 26 12 4 10 39-40 40
8. UNIV. CRAIOVA 26 12 2 12 46-35 38
9. CEAHLĂUL P.N. 26 10 6 10 32-33 36
10. FARUL C-ȚA 26 10 4 12 26-40 34
11. GLORIA BISTRIȚA 26 10 3 13 41-44 33
12. FCM BACĂU 26 8 6 12 26-30 30
13. PETR. PLOIEȘTI 26 8 6 12 30-35 30
14. “U” CLUJ 26 8 5 12 27-28 29
15. FORESTA FĂLT. 26 7 8 11 25-30 29
16. CHINDIA TÂRG. 26 6 7 13 27-52 25
17. SPORTUL STUD. 26 5 3 18 25-46 18
18. JIUL PETROȘANI 26 2 1 23 15-82 7

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

yArgeș - Gl. Bistrița; Petrolul - Farul.

MARTI
31 MARTIE

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handicap 
16.00 Em. în Ib. maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.00 în flagrant 
(do) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
183) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 O vară de neuitat 
(dramă România/Franța 1994)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Universul cunoașterii (do) 
0.20 Canary Wharf (s,. ep. 125)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Povești celebre (d.a‘/r) 8.55 
Baywatch (s/r) 9.55 Scena 
politică (r) 10.30 Vizitatorul (s/ 

^r) 11.30 Natură și civilizație (do/ 

Rapid, ambele pretendente 
la titlu au câștigat cele trei 
puncte puse în joc și a 
crescut enorm “încăr
cătura” întâlnirii de mâine - 
în etapa intermediară dintre 
Rapid și Steaua.

Dacă în fruntea 
clasamentului s-a format un 
pluton compact de 5 echipe 
(primele două - Steaua și 
Rapid, nu mai pot fi ușor 
ajunse și vor cuceri locurile 
1 și 2) și alte 3 formații se 
vor “bate” pentru locul trei, 
în subsol, primele două 
retrogradate se cunosc de 
pe acum, Jiul Petroșani și 
aproape sigur Sportul 
Studențesc. CF Chindia 
Târgoviște se află și ea într- 
o situație grea, dar la numai 
patru puncte diferență de 
Foresta Fălticeni și “U” Cluj. 
Și în cele 8 etape rămase 
din acest campionat multe 
se mai pot întâmpla.

r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Scena (r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Arhive ro
mânești (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Povești cele
bre (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 86) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Ultimele știri (s) 
21.00 Sensul tranziției. 
Păcăleli 22.00 Teatru liric: ope
ra „Andrea Chenier” de 
Umberto Giordano (II)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Sirenele (s) 11.00 Noi 
suntem îngeri: Norocul pică 
din cer (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

Păcurar a spart gheața...

CORVINUL -
OLIMPIA S.M. 1-0

întâlnirea dintre două echipe, cu multi ani în 
fotbalul divizionar A și B, Corvinul - Olimpia 
Satu Mare a pus numeroase probleme 
conducerilor celor două cluburi, antrenorilor și 
jucătorilor. FC Corvinul și-a propus să nu mai 
piardă puncte acasă. Iar oaspeții și-au declarat 
intențiile de a ataca titlul și promovarea în Divizia 
A. De ambele tabere s-au făcut’ pregătiri ca 
echipele să se prezinte cât mai bine și să 
câștige punctele puse în joc. De această dată, 
Corvinul, elevii lui Florică Văetuș s-au dovedit 
a fi superiori adversarilor și marea bucurie a 
hunedorenilor a fost că cel care a marcat golul 
victoriei este Păcurar, talentatul fotbalist 
hunedorean, ce a fost urmărit de ghinion, 
reușind în etapa a 27-a să înscrie primul său 
gol în actualul campionat. Suntem convinși că 
antrenorul, colegii săi îl vor încuraja în 
continuare revenind cât mai des pe lista 
marcatorilor de goluri unde era mereu prezent 
până acum.

Corvinul a început mai bine jocul “curgând" 
mereu spre poarta lui Tudor. Cu Dinu și 
Costăchescu dispuși să facă o mare risipă de 
efort, hunedorenii asaltează mereu careul 
advers. Și chiar în minutul 3, Dinu pornește de 
la centru, cu balonul la picior, pe partea stângă 
și centrează foarte precis la Păcuraru aflat 
demarcat, la 6-7 metri de poartă, preia pe piept 
mingea, însă nu reușește să o plaseze în poartă, 
în minutele 12 și 13 Costăchescu s-a aflat la 
originea a două acțiuni periculoase de atac, 
prima încheiată cu șut peste poartă, iar în a 
doua, hunedoreanul ia “fața" lui Gongolea, 
rămâne singur cu balonul, Tudor iese fulgerător 
din poartă, este fentat, dar acesta îl doboară cu 
spatele pe Costăchescu și acesta nu mai poate

________ Sabin CERBU

(Continuare în pag. 3)

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

Etapa viitoare: ARO - 
Dacia Pitești; Electro
putere - Vega Deva; FC 
Baia M. - Inter; U.M.T. - M. 
Motru; Olimpia - Gaz M; 
ASATG. M. -UN.Dej;UTA- 
Corvinul; Gl. Reșița - Poli 
Tim.; CFR Cluj - Apullum 
A.l.

t

Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Purgatoriul 
(dramă SUA 1988) 21.30 Știri 
21.40 Goldeneye (f/r)

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 Ano
ther You (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiența națională (r)
14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.15 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV18.30 Ches
tiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Chicago Hope (s, ep. 
7) 21.15 Practice (s, ep. 2) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 65) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Pro
fesiunea mea, cultura 0.45 
Dosarele X (s)

DIVIZIA 92
-tt

VEGA DEVA - FC 
BAIA MARE 2-0
Conducerea tehnică a echipei devene 

a pregătit cu multă atenție acest joc, 
elevii antrenorului Ionel Stanca și-au 
depășit adversarul la toate capitolele: 
tehnic și tactic. Gazdele au un început 
bun și în primul minut obțin două 
cornere, rămase însă fără rezultat. în 
min. 2, Naniu trece în viteză de Roman, 
dar centrarea sa nu este recepționată de 
Elek, aflat în poziție bună. Oaspeții sunt 
dominați clar de către echipa gazdă și în 
min. 6, Naniu recuperează mingea la 
centrul terenului, îl vede bine demarcat 
pe Grosu, care pasează apoi la Vuia, șut 
al acestuia, mingea ricoșează din 
Kemeneș la Elek și acesta îl execută pe 
Solomaier cu un superb șut în colțul 
lung, 1-0. Același Elek, “argintul viu” al 
devenilor, în partida de sâmbătă, șarjează 
când pe o parte când pe cealaltă parte a 
terenului de unde centrează “ca la carte” 
spre Vuia, Naniu și Popa, aceștia greșind 
cu puțin ținta șuturilor lor.

“Vulcanicul” Sdrobiș, antrenorul 
echipei vizitatoare, se agită necontenit la 
marginea terenului și în min. 13, Săvoiu 
scapă de marcajul lui Andrei și din 7 m nu 
reușește să marcheze, opunându-se 
excelent portarul devean Rahoveanu. 
Golul doi se va înscrie în min. 38, când 
omniprezentul Elek este faultat de către 
Mândrilă la circa 25 m lateral dreapta. Vuia 
execută lovitura liberă înalt în careul 
advers și Grosu se înalță trimițând cu 
capul mingea la Popa, care din 5 m nu-l 
iartă pe Solomaier, 2-0 pentru Vega.

în partea a doua a întâlnirii, băimărenii 
par a fi mai hotărâți, dar devenii sunt

Viorel NICULA

(Continuare îh pag. 3)

CLASAMENTUL
1. ASA TG. MUREȘ 27 12 4 6 33-23 40
2. FC BAIA MARE 27 12 3 7 43-26 39
3. GAZ METAN 27 12 3 7 32-23 39
4. UNIREA DEJ 27 12 2 8 32-23 38
5. OLIMPIA S.M. 27 11 5 6 36-28 38
6. MIN. MOTRU 27 12 2 8 30-28 38
7. ELECTROPUTERE 27 11 1 10 33-26 34
8. DACIA PITEȘTI 27 10 3 9 29-27 33
9. APULLUM A.l. 27 10 3 9 32-32 33
10. CORVINUL HD. 27 10 2 10 24-19 32
11. POLI TIMIȘOARA 27 9 5 8 28-27 32
12. AROC-LUNG 27 6 9 7 28-27 27
13. INTER SIBIU 27 8 3 11 23-25 27
14. U T. ARAD 27 6 6 10 31-38 24
15. VEGA DEVA 27 6 5 11 24-39 23
16. CFR CLUJ 27 6 4 12 24-39 22
17. UM TIMIȘOARA 27 6 4 12 27-46 22
18. GLORIA REȘIȚA 27 6 2 13 25-38 20.

PRIMAT'/
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 
Frecvența radio 74,5 (s) 15.00 
Celebri și bogați (s, ep. 73) 16.00 
Fotbal Dinamo-Universitatea 
Cluj (d) 18.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s) 
20.00 Rivalii (do) 21.00 When We 
Were Kings (f. biogr. SUA 1996) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 13.30
Cinemateca de acasă: Moarte 
la Veneția (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s/r) 17.00 Antonella 
(s) 17.45 Concursul de Acasă

18.00 Antonella (s) 18.45X 
Marielena (s) 19.30 New 
Spiderman (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Divina 
creatură (melodramă Italia 
1975)

PRO TV - DEVA
05.50-06.15 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) y



31 MARTIE 1998 Cuvântul liber eSpOrt ------- ±
CORVINUL -

OLIMPIA S-M- 1-0
VEGA DEVA - FX<

BAIA MARE 2-0

f----------------------------------------------------
l ASA Aurul Brad - 
î Paroșeni-Vulcan

(Urmare din pag. 1)

împinge mingea în plasă. 11 metri clar pentru 
cei aflați pe stadion, dar nu și pentru arbitrul 
C-tin Vădana care, greu de crezut, nu acordă 
nimic! Vine minutul 28 și hunedorenii înscriu 
golul ce le aducea pe drept o prețioasă 
victorie: Chira lansat în viteză pe stânga 
centrează în fața careului mic, acolo unde 
era locul lui Păcurar care, cu sânge rece, 
plasează balonul în colțul din dreapta, al lui 
Tudor! Din tribună multe aplauze pentru 
reușita lui Păcurar.

In repriza a ll-a jocul a fost mai lent, de ambele 
părți. E drept că oaspeții au operat câteva 
contraatacuri periculoase la poarta lui Ceclan, dar 
apărarea hunedoreană (cea mai bună din serie - 
cu doar 19 goluri primite) a fost la post. Nici 
hunedorenii nu au lăsat apărarea adversă, dar nu 
au reușit să majoreze scorul.

Slab arbitrajul centralului Vădana care a 
acordat nu mai puțin de 7 cartonașe galbene 
hunedotenilor, unele cu o ușurință condamnabilă.

CORVINUL: Ceclan, Bordean, Sterean, 
Haidiner, Chira (66 Bardac), Procorodie, Chezan, 
M. Dinu, Costăchescu (80 R. Niță), Andrei, Păcurar 
(74 Scarlat).

(Urmare din pag. 1)

peste tot, apărându-și cu strășnicie toate 
culoarele spre poarta lui Rahoveanu, și 
când situația jocului permitea, plecau 
vijelios cu pase scurte la firul ierbii, pe 
contraatac. Popa, în min. 72 și în special 
Elek, în min. 75, singuri doar cu Solomaier în 
față, puteau majora scorul.

Spre finalul jocului, jucătorii oaspeți 
atacă cu toate forțele, dar devenii se apără 
de-a dreptul eroic. Arbitrul de centru C-tin 
Frățilă a prelungit partida cu 4 minute, timp 
în care îl elimină corect pe Danciu pentru 
cumulul de cartonașe galbene, băimărenii 
atacă furibund, dar era prea târziu. Devenii 
obțin astfel o victorie extrem de prețioasă, 
muncită și meritată, la care și-au adus 
contribuția toți jucătorii, în frunte cu 
Rahoveanu, în fața unui adversar venit la 
Deva să cucerească toate cele 3 puncte.

VEGA DEVA: Rahoveanu, Fartușnic, 
Andrei (min. 24 D. Gabriel), Grosu, Berindei, 
Popa, Luca, Vuia (55 Danciu), Elek, Naniu (86 
Stachi).

I Derby-ul etapei a 19-a din 
| Divizia D, dintre primele două
■ clasate.ASA Aurul Brad și F.C. 
I Paroșeni - Vulcan, a atras un 
| însemnat număr de spectatori, 
I oaspeții participând și ei cu vreo 
! 80 de susținători veniți la Brad cu 

I două autobuze. Miza mare a 
| acestei partide - echipa câș-
■ tigătoare luând o serioasă opțiune 
! pentru a termina pe primul loc, și-a 
I pus amprenta asupra desfășu- 
| rării acestei întâlniri, gazdele și
■ oaspeții - deși au în componența 
• lor câțiva jucători experimentați, ce 
| au evoluat și în Divizia B, au 

I acționat crispat, de multe ori pripiți. 
I în acest cadru, de ambele părți s- 
I a greșit mult la construcția jocului, 
| mingea fiind deseori trimisă în față
■ “la bătaie" - pradă ușoară pentru

FX-
2-0

apărători. Cum era de așteptat, 
gazdele au dominat mai mult, au 
inițiat acțiuni spre poarta adversă, 
însă nici oaspeții nu s-au mărginit 
la o apărare aglomerată, în câteva 
rânduri contraatacând destul de 
periculos. în primele 7 minute ale 
meciului am înregistrat o scurtă 
perioadă de tatonare, fiecare 
echipă ținându-și liniile de apărare 
pe poziții, abia în min. 8, fundașul 
Dobra de la gazde “urcând’’ pe 
banda dreaptă și centrează foarte 
bine în careul advers unde Maxim - 
junior, remarcat în acest meci -, a 
fost foarte aproape de gol. 
Atacurile brădenilor sunt ușor 
destrămate de apărare, deseori 
pasele decisive ale gazdelor fiind 
interceptate de apărarea adversă, 
în această privință și jucătorii

DIVIZIA C3 CLASAMENTUL

Rezultatele etapei a 19-a din 29 martie: Casino Ilia - 
■ Victoria '90 Călan 1-2; CFR Marmosim - Constructorul Hd. 
! 4-2; ASA Aurul Brad - FC Paroșeni Vulcan 2-0; Minerul 
I Bărbăteni - Metalul Crișcior 0-1; Retezatul Hațeg - Minerul 
| Aninoasa 5-1; FC Dacia Orăștie - Minerul Livezeni 5-0; 
I Minerul Teliuc - Minerul Ghelari 4-0.

Rezultatele etapei a 25-a: Arsenal 
Sadu - Petrolul Stoina 0-3; Petrolul 
Videle - Șoimii Sibiu 2-0; Rulmentul 
Alexandria - Unirea Drăgășani 3-1; 
Minerul Uricani - Drobeta Tr. Severin 3-1; 
Mine-Ral Rovinari - Minerul Certej 3-1; 
Sevemav Tr. Severin - Petrolul Stoina 3. 
0; Minerul Mătăsari - Termo Tr. Severin 
1-0; Minerul Berbești - FC Vâlcea 0-0; 
Petrolul Țicleni - Minerul Lupeni 2-0; 
Alprom Slatina - CFR Caransebeș 2-0.

Etapa viitoare (miercuri. 1 aprilie): 
CFR Caransebeș - Parângul Lonea; 
Șoimii Sibiu - Arsenal Sadu; Un. Petr. 
Drăgășani - Petr. Videle; Drobeta Tr. 
Severin - Rulmentul Alex; Min.Certej - 
Min. Uricani; Petr. Stoina - Mine-Ral 
Rovinari; Termo Dr. T. Severin - Sevemav 
Tr. Severin; FC Vâlcea - Min. Mătăsari; 
Min. Lupeni - Min. Berbești; Alprom 

^Slatina - Petrolul Țideni

1. RULMENTUL ALEX. 25 17 5 3 50-18 56
2. DROBETA TR.S. 25 16 3 6 43-19 51'
3. PETR. VIDELE 25 13 4 8 42-27 43
4. MIN. BERBEȘTI 24 13 2 9 48-32 41
5. MINE-RAL ROV. 25 12 4 9 48-31 40
6. MINERUL URICANI 25 12 1 12 44-47 37
7. PETROLUL STOINA 25 12 1 12 34-42 37
8. PARÂNGUL LONEA 25 12 1 12 40-50 37
9. TERMO TR. SEV. 25 11 3 11 28-30 36
10. PETROLUL DRĂG. 25 11 2 12 36-33 35
11. ALPROM SLATINA 25 11 2 12 24-46 35
12. MIN. MĂTĂSARI 25 10 4 11 37-33 34
13. MINERUL LUPENI 25 11 1 13 33-41 34
14. SEVERNAV TR.S. 25 10 3 12 40-33 33
15. CFR CARANSEBEȘ 25 11 0 14 45-40 33
16. PETROLUL ȚICLENI 24 10 2 12 36-34 32
17. MINERUL CERTEJ 25 10 2 13 35-35 32
18. ȘOIMII SIBIU 25 10 2 13 24-34 32
19. FC VÂLCEA 23 8 4 11 24-28 28
20. ARSENAL SADU 25 5 0 20 15-73 15

CLASAMENTUL

■ Constructorul Hd. - Casino Ilia; FC Paroșeni Vulcan - CFR 
I Marmosim; Metalul Crișcior - ASA Aurul Brad; Minerul 
| Aninoasa - Minerul Bărbăteni; Minerul Livezeni - Retezatul 
^Hațeg; Minerul Teliuc - FC Dacia Orăștie.

1.ASA AURUL BRAD 19 16 1 2 40-16 49
2. DACIA ORĂȘTIE 19 14 2 3 53-23 44
3. FC PAROȘ. - VULCAN 19 13 3 3 54-21 42
4. VICTORIA CĂLAN 19 11 0 8 39-20 33
5. CFR MARMOSIM 19 10 3 6 35-23 33
6. MINERUL GHELARI 19 8 2 9 33-29 26
7. MET. CRIȘCIOR 19 7 4 8 27-29 25
8. CONSTRUCTORUL HD. 19 7 3 9 33-38 24
9. MINERUL ANINOASA 19 7 2 10 32-34 23
10. MINERUL BĂRB. 19 6 4 9 37-43 22
11. MIN. TELIUC 19 4 6 9 31-33 18
12. CASINO ILIA 19 5 2 12 28-43 17
13. MINERUL LIVEZENI 19 5 2 12 30-56 17
14. RETEZATUL HAȚEG 19 3 0 16 22-84 9

Etarja viitoare: Victoria: Căilan - Miinerul Ghelari;

oaspeți au greșit deseori, în 
ciuda eforturilor depuse de 
laboriosul Crețu, Damian, Banc, 
Miclăuș și Voicu - până în 
momentul accidentării în min. 20. 
Gazdele bine susținute de o 
inimoasă galerie au dorit mult să 
înscrie și spre Mihăilă cu 
Toderită vârfuri de lance ale. 
Aurului - au “curs" multe 
baloane trimise de Maxim, 
omniprezent la mijloc și în fal- 
Achim, Șipoș, Văcaru, de 
apărătorii Dobra, Neagu, Nan si 
Șimon. Și după o mare ratare • 
min. 43 a lui Achim - cap la 
vinclu, în min. 44 brădenii 
deschid scorul: Mihăilă primeșt. 
balonul în jumătatea de teren a 
oaspeților, intră cu balonul In 
picior în careu (lateral) 
pasează în fața porții de unch 
Șipoș reia în plasă: 1-0.

Repriza a doua a fost mai 
disputată, oaspeții dorind 
egalarea, au luptat cu ardoare 
pentru fiecare minge, dar cei 
care și-au creat situații mai 
periculoase au fost tot gazdele. 
Desprinderea o reușesc însă în 
prelungiri, când arbitrul Chirlă a 
acordat foarte bine legea 
avantajului și Baciu scăpat 
singur cu portarul înscrie al 
doilea gol: 2-0.

Bun arbitrajul brigăzii 
S.Chiriă, A. Radu și L. Precupaș.

Aurul: Sandu, Dobra, Nan, 
Șimon, Neagu, Văcaru, Șipoș, 
Maxim, Mihăilă (79 lordache), 
Achim, Toderiță (75 Baciu).

F.C. Paroșeni: Mârșava 
(46 Mândruș), Foge, Cioarîi, 
Taloș, Toth, CrețlT. Titiu (1 
Scurtu), Voicu (20 Ispii 
Miclăuș, Banc, Damian.
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SOpadrete COMEX GOI

Efti conectat. efti premiat I

CONTEXT (Serviciul de Mesaie Scurte) se oferă GRATUfT până la 30 Iunie Oferta este valabilă numai
■pentru abonatii CONNEX GSM care folosesc acest serviciu tn România în afara teritoriului României se 

u taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming CONNEX GSM. 
9^ *’ Cele 100 de minute se vor credita pentru prima sau a doua factură.
^k * * * Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de mlnute/lunâ se vor taxa la tariful CONNEX CLUB, 
^k Nu sunt incluse convorbirile internaționale si Roaming

îec:r::t'e.'i .ii l'.MX SSMtttrt B3 martir fi 1B aprilie • cfciijri 
IM TOmcsti .,n Capcn li -LvMIi a câng U sJțtr

Conectare gratuită fi CONTEXT gratuit*

1 OU de minute* • de convorbiri naționale gratuite 
UT fi CONTEXT gratuit* i

in ;.'us mai ;of> * -'W

F unTEKRATlQlI

I d premii de conv-orblrfnaționale gratuite până la
Ol.Ol. dOOOt (JOOm " ’fl. .1. îboranent a concur!țu

CONNEX
|[ȘȘȚțr|
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ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA 

Consiliul Județean Hunedoara;
HOTĂRÂREA AR. 12/199»

privind aprobarea meseriilor, normelor anuale de venit în baza cârora sunt 
impuși meseriașii și a impozitului forfetar trimestrial la plata câruia sunt 
supuși contribuabilii care desfâșoarâ activități ambulante pe anul 1998 
Consiliul Județean Hunedoara
Examinând propunerea Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat 

Hunedoara;
Având în vedere nota de fundamentare privind aprobarea meseriilor, normelor anuale de venit în baza 

cărora sunt impuși meseriașii și a impozitului forfetar trimestrial la plata căruia sunt supuși contribuabilii 
care desfășoară activități ambulante pe anul 1998; referatul Direcției de programe, prognoze, buget, 
finanțe și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului județean;

în baza prevederilor art. 8 (1), 10 și 41 (2) din Ordonanța de urgență nr. 85/1997 privind impunerea 
veniturilor realizate de persoanele fizice;

în temeiul art. 63 alin. 1 lit "m" și art. 66 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, 
republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a 
Guvernului României;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă meseriile și normele anuale de venit în baza cărora sunt impuși meseriașii care 

prestează servicii sau execută lucrări în ateliere stabile pe anul 1998, potrivit anexei nr.1.
Art. 2 - Se aprobă impozitul forfetar trimestrial la plata căruia sunt supuși contribuabilii care 

desfășoară exclusiv activitatea de comerț în puncte volante, cărăușii cu mijloace de transport cu tracțiune 
animală și meseriașii ambulanți pe anul 1998, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.
Art. 5 - Prezenta hotărâre se publică în presa locală și va fi difuzată consiliilor locale, Direcției 

generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat Hunedoara.
Președinte, Avizat:
Barbu Gheorghe Secretar,

Dan Dana

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 12/1998 

Meseriile și normele anuale de venit 
în baza cărora sunt impuși meseriașii care prestează servicii 

sau execută lucrări în ateliere stabile pe anul 1998
______________ - mii iei -

ComuneAfNr.Meseria 
\crt

1.

Municipii Orașe

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

18.000
16.000
10.000
14.000
3.000

16.000
14.000
7.000

12.000
2.500

10.000
9.000
5.000
7.000
1.000

9.

10.
11.

10.000
14.000
8.000
6.000

8.000
10.000
7.000
5.000

8.000

6.000
3.500

13.000
8.000

10.000
6.000

7.000
4.000

2.000
3.000
3.500

800
7.500
4.000

1.500
2.500
2.500

600
6.000
3.000

1.000
1.800
2.000

400
3.000
1.500

s

a) fierărie cu și fără potcovărie
b) potcovărie

3.000
2.000

2.000
1.500

...................=»
800
500

17. Fântânari (care sapă manual și zidesc 
fântâni fără a face și tuburi de ciment) 5.000 4.000 2.500

18. Fotografi 16.000 14.000 10.000
19. Frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și pedichiură: 

a) frizerie și manichiură 4.000 3.500 2.500
b) coafură 10.000 8.000 7.000
c) cosmetică 6.000 5.000 -
d) pedichiură 3.000 2.000 -

20. Geamgii cu atelier 7.000 6.000 3.000
21. înregistrări muzicale pe bandă magnetică 7.000 6.000 5.000
22. Instalații de apă, gaz, canal, electricitate 8.000 7.000 4.000
23. Instrumente muzicale - reparații 3.500 2.800 -
24. Lăcătușerie 7.000 6.000 4.500
25. Legătorie de cărți 4.000 3.000 P
26. Lenjerie de bărbați și de damă: 

a) cu atelier în locuință 4.500 4.000 3.500
b) cu atelier în afara locuinței 6.000 5.000 4.000

27.. Marochinărie și articole de voiaj de orice fel, 
confecționate cu materialul clientului și reparații 6.000 5.000 4.000

28. Modiste cu materialul clientului 7.500 6.800 -
29. Motoare de tăiat lemne 8.000 7.000 6.500
30. Mozaicari și faianțari 15.000 11.000 7.000
31. Parchetari 12.000 10.000 6.000
32. Pălărieri 7.000 6.000 4.000
33. Pictori de firme 8.000 7.000 6.000
34. Plăpumărie:

a) cu atelier în locuință 4.000 3.000 2.800
b) cu atelier în afara locuinței 5.000 4.000 3.500

35. Plisat, govrat, ajur 3.000 2.000 -
36. Rame, încadrări de tablouri și oglinzi 4.000 3.500 3.000
37. Remaiat ciorapi: 

a) fără mașină 2.000 1.500 500
b) cu mașină 3.000 2.000 1.000

38. Reparat ceasuri electronice și minicalculatoare 10.000 8.000 6.000
39. Rotărie sau rotărie și caroserie din lemn - reparații 4.000 3,500 3.000
40. Sobari 8.000 7.000 6.000
41. Stilouri și ochelari - reparații 5.000 4.000 2.000
42. Stopeuri 3.000 2.500 -
43. Tapițerie cu materialul clientului 9.000 8.000 6.000
44. Tinichigerie:

a) confecții și reparații cu materialul clientului 7.000 6.500 5.000
b) reparații 4.000 3.000 2.500

45. Tâmplărie:
a) confecții și reparații de mobilă 
cu materialul clientului 20.000 17.000 12.000
b) confecții și reparații binale 
cu materialul clientului 13.500 11.800 10.000
c) reparații, vopsit și lustruit 7.000 6.000 4.000

46. Tricotaje: 
a) de mână 3.000 2.500 2.000
b) cu mașina manuală 4.000 3.000 2.500

47. Umbrele - reparații 3.500 3.000 2.000
48. Vulcanizare - reparații:

a) șoșoni, galoși și camere de biciclete 4.000 3.500 3.000
b) șoșoni, galoși și camere de biciclete 
și cauciucuri auto 8.000 7.000 4.500

49. Zidari 17.000 16.000 12.000
50. Zugravi 20.000 17.500 13.000
51. Mături sorg 7.000 6.500 6.000
52. Muzicanți 14.000 12.000 8.000
53. Tăiat lemne cu ferăstrăul portabil (drujbă) 8.000 6.000 4.500
54. Filmări video 17.000 16.000 14.000
55. Dactilog rafie 5.000 4.500 4.000

3.000
5.000

3.000
5.000

6.000
5.000

2.000
4.000 

al clientului:
2.000
4.800

5.500
4.000

4.000
5.000

500
2.500

1.000
4.000

4.500

3.000
3.500

Auto-moto, reparații:
a) mecanice și electrice
b) tinichigerie
c) tapițerie
d) vopsitorie
Biciclete - reparații
Blănărie-cojocărie
a) blănărie sau blănărie și cojocărie
- cu atelier în locuință
- cu atelier în afara locuinței
b) cojocărie
c) căciuli de blană
Boiangerie șî spălătorie chimică

a) boiangerie cu și fără spălătorie chimică
b) spălătorie chimică
Broderie:
a) broderie fără mașină
b) broderie cu mașină
c) broderie și ceaprazărie
d) croșetat cu mâna
Ceasornicărie
Ceaprazării și șepcării
Cizmărie-reparații
a) cu atelier în locuință
b) cu atelier în afara locuinței
Confecții din hârtie și material textil, cu material propriu sau
a) flori artificiale din hârtie
b) flori artificiale din hârtie și material textil
c) flori artificiale, coroane și jerbe
de flori de hârtie
Corsetărie
Croitorie bărbați și damă
a) croitorie ușoară de damă (rochii, bluze, fuste etc)
- cu atelier în locuință 5.000
- cu atelier în afara locuinței 6.000
b) croitorie bărbătească și de damă (taior, mantou, pardesiu, palton etc) care execută numai

reparații 2000 1000 500
c) croitorie bărbătească și de damă (taior, mantou, pardesiu, palton etc) confecții și reparații
- cu atelier în locuință
- cu atelier în afara locuinței
d) croitorie de lux
Curelărie
Dogărie
a) reparații
b) confecții cu materialul clientului
Dulgherie
a) dulgherie
b) lemnari (cioplitori bărdași)
Electrotehnică
a) atelier reparații televizoare și radio
b) atelier reparații aparate de radio și de uz casnic
c) atelier reparații numai aparate electrice
și de uz casnic
Fierărie, potcovărie:

12.
13.

6.400
7.500 

18.000
4.000

5.500
6.800

16.000
3.000

3.800
4.500

2.500

4.500
5.500

4.000
5.000

3.500
4.000

8.100
4.700

6.000
3.700

4.500
2.700

16.
^=5

21.000
7.000

18.500
6.000

10.000
4.500

5.500 5.000 3.500

IMPOZITUL FORFETAR TRIMESTRIAL 
stabilit pentru contribuabilii ce desfășoară exclusiv 

activitatea de comerț în puncte volante, cărăușii cu mijloace 
de transport cu tracțiune animală și meseriașii ambulanți pe 

anul 1998
- tei -

NR. 
CRT. MESERIA URBAN RURAL

1. Cantaragii ambulanți de persoane 30.000 -
2. Floricele de porumb 40.000 30.000
3. Castane, porumb fiert și dovleac copt 45.000 -
4. Lustragii 20.000 -
5. Dogari ambulanți 50.000 30.000
6. Confecții din lemn: linguri, albii, fuse, umerașe, spete . 55.000 45.000
7. Confecții de unelte din lemn (greble, furci, cozi de unelte) 30.000 25.000
8. Confecții din lemn de: table și jocuri de șah, 

bastoane încrustate, fluiere 60.000 50.000
9. Confecții și vânzări de tocile și cute din piatră și gresie 20.000 15.000
10. Tocilari 30.000 25.000
11. Geamgii 45.000 40.000
12. Coșari 20.000 15.000
13. Olari 100.000 90.000
14. Confecții din papură, trestie, nuiele 60.000 50.000
15. Confecții plase din sfoară și fire de material plastic 50.000 45.000
16. Reparat brichete și umplere cu gaz 70.000 40.000
17. Pieptănari (în os și metal) 25.000 15.000
18. Cărăușie cu tracțiune animală: 

a) Cu un trăgător 100.000 80.000
b) Cu doi trăgători 140.000 100.000

7

14.

15.



I S.C. APROTERRA S.A. j
■ Asigure orice cantități de îngrășăminte cu plata prin instrumentele de ■ 

decontare cunoscute și prin cupoane agricole. (
Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 tei și 105.000lei/sac, în 1 

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

| din producția OLTCHIM-Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia. I
I Livrarea se face la prezentare, având stoc asigurat, en gros și en detail. |
: Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri din județ. i

‘ informații la sediul 5. C. APROTERRA 5. A. Simeria, ,
1 telefoane: 054/260424,260966. \

prez*»n*Q

Pentru tine, în orașul tău,
CONNEX GSM vine cu Divertis Show!

Cetățeni, la conexiune!

REVISTA ROMÂNA DE BARTER, 
LEASING SI VÂNZĂRI ÎN RATE

Publicație economică bilunară. Apare în zilele de 05 si 20 ale fiecărei luni.

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

Am achitat un abonament în valoare de:
85.000 lei □ 3 luni 160.000 tel □ 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-mall: barter@fx.ro

După un an în care ați dat dovadă de un 
înalt spirit de conectare,

CONNEX GSM
vă cheamă din nou voluntari!

Operațiunea: Marea Conexiune. 

Misiunea: Să ne bucurăm împreună. 

Parola: Divertis.

•*. X

z '

Piese de schimb auto - DACIA,
RABA, SAUIEM, ARO, TU și tractor

într-o gamă variată cu un raport preț/calitate deosebit
Găsiți acum în depozitul specializat al societății

COMAT S.A. Deva, str. Depozitelor, nr. 5.
Informații la tel: 054-217210; 233137.

Cu noi, staționările datorită defecțiunilor tehnice 
devin n amintire!

■*¥

Adunarea Generală:
Casa de Cultură a Sindicatelor 

Deva

17.30 și 20.00 ^ DATA:ORELE: 1 aprilie

MAWS!

S-a deschis un lIOu magazin en-gros cu
produse alimentare și nealimeittare la prețuri 

atractive în Deva, str. D. Zamfirescu, 
bl. Q3, parter.

:-------------------------------- -------------------

r .............-

S.C. ALUMINIU COMFSRL
CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu

e 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.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA 

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

Oferă:

ryn CREDIT BANK 
U'D Deva

vinde la licitație publică ce va avea loc în 
data de 06.04.1998, la Judecătoria Orăștie, 
birou executori judecătorești, ora 10:

- casă situată în Turdaș ■ 918 mp;
- teren situat în Dîncu Mic - 6.000 mp. 
Relații suplimentare la telefonul 211853.

VINDEM DIN STOC (DEVA)
TABU ZINCATĂ 0,5 X1040 X 2000 mm - Galati 

Preț coală: 59.000 lei + TVA=71.98D lei
Tel. 054-219232 • 094 281895

\______________________________ /

r —- — — — — — — — —t
■regia autonomă de interes locali 
j II1NLDOAI2A j
| (___ fit'UNȚn ) I
I organizarea licitației directe pentru I 
■ închirierea spațiului comercial situat ■ 
j în Hunedoara, str. Munteniei, SC 9, în j 

I suprafață de 36 mp - profil de 5 
I activitate: prestări servicii. | 
I Licitația va avea ioc ia sediul regiei din I 
I Hunedoara, b-dui Republicii, nr.5, in data de 16 | 
| aprilie 1998, ora 10,00. |
| Relații suplimentare privind desfășurarea | 
| licitației se pot obține la sediul R.A.I.L. | 
| Hunedoara, camera 2 sau la telefon 711554. | L. ——_  __ _ _ _ _ _ ——————— — J

Produse electrocasnice cu prețuri reause 
cu ocazia Sărbătorilor de Paști:

Preț vechi Preț nou 
gf aspirator TRACY 1300 W 599.000 lei
gf mașină de spălat vase 60 I LWWJOU'lei 1.350.000 lei

Vindem în rate prin magazinul 
CENTRAL Orăștie, tel: 054-247496.

IIMIPCRTATOR
IDIIICIECT

vând numai en-gros: 
anvelope, îmbrăcăminte și încălțăminte 
second-hand, calitate extra, ia preț avantajos.

Tel. 094/50524! și054/230294(9,0O -17, OO)

mailto:barter@fx.ro
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VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

ÎNCHIRIERI

• Vând teren intravilan, zona 
Vulcan. Tel. 233589 (2969)

• Vând apartament trei camere, 
cu îmbunătățiri. Tel. 622937 (3189)

• Vând apartament două camere, 
etaj 2 stare perfectă. Hațeg 777409 
(3190)

• Vând urgent apartament două 
camere, ultracentral. Tel. 218301 
(2975)

• Vând casă, grădină, anexe. 
Zam.nr. 33(2971)

• Vând apartament 2 camere. Tel. 
215907 (3119)

• Vând apartament 3 camere, 
parchetat, preț convenabil, Orăștie, 
Pricazului, bloc 61, ap. 25, tel. 241115, 
după ora 16. (2728)

• Vând Renault 9 TD, fabricație
1986. Tel. 217267, după ora 17 
(2984)______________________

• Vând Fiat Ritmo 75, înmatriculat 
12/33. Tel. 094^30864 (3125)
■ • y$nd calai item noi, Germania, 
țevi instalații negre și zincate, toate 
dimensiunile, faianță, gresie - 
românească și import Spania, 
fitinguri armături și accesorii de tot 
felul. Sebeș tei 058 733508(3912)

■ Vând serviciu masă yena. 
fumurii:. câte 6 farfurii adânci, late, 
mici, 6 castronele, 6 pahare, 6 căni 
cafea cu farfurii,castron supă, 
platou friptura, preț 450.000. Tel. 
215729(2974)

• Vând caroserie Dacia 1300, 
completă, stare bună. Orăștie, tel. 
247467, Progresului, 28. (2730)

• Vând repatriere, tel. 722288 
(4160)

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani, dozator Tec și vitrină 
verticală. Tel. 094/583142 (2577)

• Caut apartament sau garsonieră 
mobilată, Deva, pentru închiriat. Tel. 
094 859958.

OFERTE DE
SERVICII

• Reprezentanță pentru 
Hunedoara angajăm agenți 
vânzări.’ Obligatoriu operare PC, 
engleză, studii superioare, permis 
conducere. CV la CP 22, Op 6 
Deva. (3175)

• S.C. Valentino Impex SRL
angajează ospătari, bucătari și 
barmani. Relații la tel. 648115 sau 
092/379973 (2732)_____________

• Italia - contracte: picolițe, condiții: 
prezență și aspect fizic plăcut, 
înălțime 1,70 m, vârsta 18-25 ani, 
seriozitate și artiști (soliști, balerini), 
pentru spectacole și divertisment. 
Rugăm trimiteți CV-ul (inclusiv număr 
de telefon la care puteți fi contactat), 
plus scrisoare de intenție (cu 
specificarea poziției) plus foto în 
întregime la: Casella Poștale numero 
8, CHIUSA - 56017 San Giuliano 
(Pisa). (2731)

■ Școlarizăm gratuit 500 persoane 
- consilier financiar casă pensii pri
vate Concordia Română. Asigurăm 
angajare, tel. 713604 (4158)

• Angajăm agenți publicitari. Pro
gram flexibil, salariu minim garantat. 
Tel. 064/146335,094/853004 (OP)

• Ofer teren intravilan pentru 
lucrări agricole 50 ari, condiții foarte 
avantajoase. Tel. 217508 (3121)

• S.C.Talc-Dolomita SA Hu
nedoara convoacă adunarea 
generală a acționarilor pentru data 
de 04.04.1998, ora 10, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea bilanțului și exercițiului 
financiar pentru anul 1997, în baza 
raportului de gestiune și a 
raportului comisiei de cenzori. 2. 
Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1998. Adunarea 
generală a acționarilor va avea loc 
în aula Institutului de Inginerie 
Hunedoara. (4155)

• Besnik Shera este citat pe 
31.03.1998 pentru divorț, dosar 312/ 
1998, Hunedoara. (4159)

S' TRAGEREA

LOTO SPECIAL 
“6/49”

din 29.03.1998

39 -13 -23 -4-8 -29

TRAGEREA
NOROC

din 29.03.1998

\^2-6-1 -1 - 7-5-1/

Societate comercială
VINDE EN GROS

ȘI 
EN DETAIL

BERE:?8g
SILVA 1/2

REGUN 1/2 
NEAGRĂ 1/2

..
f

ROM 30 M

VODCĂ 30' LiSJ
RACHIU ALB 25

Lichior cireșe negre 20

Apă minerală BIBORȚENI1,5 L

DIVERSE

• SC Corn RodostarSRL Deva J 20/668/ 
1992anunță intenția de mapare a adaosului 
comercial până la 80 la sută. (2972)

DECESE
^>>1 ....

• Familia Lazăr Teodor, Liliana, 
Sorin și Sorina sunt alături de fa
milia îndoliată și deplâng decesul 
verișorului lor

MIR0N TĂMAȘ
din satul Boz. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace 1 (2986)

■ Soția Maria, copiii Cristi și 
Petrică cu nemărginită durere 
anunță decesul celui care a fost

MIR0N TĂMAȘ
din Boz, un bun și iubitor soț și 
tată. înmormântarea va avea loc 
miercuri, 1 aprilie, la Cimitirul 
Ortodox din Boz. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! (2986)

• Soția Mariana, copiii Cosmin și 
Alin mulțumim tuturor rudelor, 
prietenilor, vecinilor care ați fost 
alături de noi la greaua încercare 
pricinuită de decesul celui care a 
fost un bun soț, tată și bunic

COSTEL SĂLĂȘAN
din Hațeg. Dumnezeu să-l 
odihnească. (2578)

VV 1*1111 Wb

Hârtie igienică
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

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

W IgsfPKt
Companie Internațională de Asigurări 

și ări

I
• Sucursala Deva, str. M. Eminescu, bl. C2, ap. 45 

Tel. 054 227995 și 054-234140.
• Agenția Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l 

Tel. 054-544974.
• Toate sediile ACR din județ Tel. 054-212822

încheie asigurări de răspundere civilă obligatorie auto (R.C.A.).
NOU: Pentru pensionari se face o reducere de 10% din prima de asigurare. 
Vă așteptăm la sediile unităților noastre.

cxf iț|rant<n»o& siora, 
niciod&pa smaTOt

Telemobil
SE AUDE PESTE TOT
CHARGER
AUTO 
GRATUIT

DOAR IN PERIOADA

23MARTIE 
APRILIE

SUNA ACUM!
018.59.59.59
01.222.22.22

Vă așteptăm la agenția Telemobil din Arad,
Piața Avram lancu 8, mobil: 018621092
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ASICURARIAROMANMSCA
Z^asirom^K

SC ASIROM S.A
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

"TOMBOLA ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO"

INVESTIȚI ÎN CALITATE!

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 întrebare: Care este suma maximă a despăgubirilor materiale' 
care se acordă în urma unui accident? II

1 ASIGURAREA ROMANEASCA
I

----------

Nr. tichet asigurare ASIROM / data
Numele și prenumele_____________
Adresa: Localitate_______________

Nr.______Bl.____ Ap.__ Telefon

ADUCE CALITATE VIEȚII

de la 2.799.000 lei
fără TVA

Gf Frigider ART 785
Două uși, volum total 235L (congelator - 48L)

Gf Mașină de spălat rufe AWM 807 de la 2.899.000 Iei
încărcare frontală, 500 rot/min., 12 programe fără TVA

Gf Cuptor cu microunde AVM 401 de la 1.820.000 lei
Comenzi mecanice, volum 20L, 900 W fără TVA

Nota: prețurile pot fi modificate funcție de cursul USD

I
Bd. Decebal, Bl. R, parter, Deva
Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59. Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E. Oraștie

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 Vitcazu.nr. 44, Vulcan 
QUASAR 
QUASAR 
QUASAR - 
QUASAR -
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
S1MAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A. Petroșani

In perioada
8 Martie - 30 Aprilie, 

profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele:

înfr-un magazin nou deschis

PRODUSE INDUSTRIALE, CHIMICE Șl DE UZ GOSPODĂRESC, 

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

INSTALEAZĂ

Noul magazin de produse industriale deschis la Deva, 
lângă Exim-Tour, pe str. Horia, nr.5, Deva.

Foto Eduard CHIROIU

Ne aflăm pe str. Horia, nr. 
5, în noul magazin al firmei S.C. 
Exim Tour SRL Deva, ce s-a 
deschis de puțin timp, lângă 
cunoscuta unitate de desfacere 
de produse alimentare ce apar
ține aceleiași firme. Stăm de 
vorbă cu administratorul firmei, 
dnul Petrișor Poenar. și Eugen 
Marcu. director comercial, care 
ne invită apoi să vizităm maga
zinul ce pune la înde
mâna cumpărătorilor 
un bogat sortiment 
de produse indus
triale, chimice și 
de uz gospodă
resc, aparataj e-
lectric și scule, toa
te de calitate superi
oară - unele indigene - dar 
și din import și, vă rugăm reți
neți, la prețuri foarte accesibile.

- Ce găsesc clienții acestei 
noi unități comerciale?

- Vreau să precizez de la 
început că manifestăm o deo
sebită atenție aprovizionării 
magazinului numai cu produse 
de calitate superioară, iar cele 
de folosință îndelungată, ara- 
gaze, frigidere, sunt cu termen 
de garanție de la 1 an la 2 ani, 
ne-a precizat dl Poenar.

- Ce găsesc aici cei ce trec 
pragul acestui nou magazin?

- O largă diversitate de pro
duse- ce nu pot lipsi din locu
ințele oamenilor, care le asigură 
confortul în casă - energia elec
trică, alimentarea cu apă cu
rentă și căldură, instalațiile sa

nitare, întreținerea gospodăriei 
ș.a., ne-a spus dl Marcu. Vizi
tăm magazinul și ne oprim la 
rafturile cu aparatură electrică - 
instalații și aparatură electrică, 
unde nu lipsesc nici "mărun
țișurile" - prize, întrerupătoare, 
becuri, baterii, lanterne. în sec
torul de obiecte sanitare, cum
părătorii pot să-și procure vane, 
lavoare, vase WC, chiuvete, di

ferite garnituri, sifoane, 
racorduri flexibile.

Cei interesați pot 
să-și cumpere a- 
pometre din im
port, o sumedenie 
de pardoseli, fa

ianță de diferite cu
lori, indigene și din im

port, produse chimice, la
curi, vopsele lavabile și semi- 
lavabile, emaur, diluanți, chituri. 
Nu sunt uitați nici cei care do
resc să-și cumpere diferite tru
se, garnituri de scule, chei me
canice, broaște, yale...

- Ați precizat, de la început, 
că prețurile sunt accesibile pen
tru cumpărători.

- Da. Viitorii noștri clienți pot 
constata că prețurile sunt mai 
mici, cu 10 până la 15 la sută. 
Vă dau și un exemplu concret: 
în acest magazin m2 de faianță 
costă intre 43-49.000 lei, pe 
când în alte părți, prețul este 
între 65.000 până ta 75.000 lei.

- Mult noroc și clienți cât 
mai mulți!

C. SANDU

Sisteme alarmare 
la efracție și incendiu;

-ir Sisteme de televiziune cu circuit închis; 
Sisteme de control al accesului prin cartele; 
Sisteme de interfonie și videointerfonie;

"i/ Alarme auto;
cir Geamuri termoizolatoare și folie 

reflectorizantă și antiefracție;
cer Centrale telefonice.

Societate Comercială specializată în 
distribuția materialelor de finisaje în 

construcții angajează 
asistent vânzări

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

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

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

țț; neirtv
- ■ - 1 \
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! Filiala ilr Iruri* Hușii* ii județului Hunedoara
Organizează în data de 24 aprilie 1998, ora 11,00. Ia 

sediul său din Deva, Aleea Viitorului, nr.4

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
pentru vânzarea unor mijloace fixe.
Relații suplimentare - zilnic între orele 8-12, Ia 

ksediul filialei sau Ia telefon nr. 226358. t
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL 
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

0RGANIZEA2Â

i 
i 
i 
i

Licitație publică deschisă pentru închirierea unor spații | 
temporar disponibile la următoarele unități școlare:

- Școala Generală Crișeni
| - Clubul Elevilor Petroșani

- Școala Gen. nr. 5 Petroșani
- Grup Școlar Chimie Indus -

| triată Orăștie

I- Școala Gen. nr. 1 Deva
- Școala Sanitară Postiiceaiă

| Hunedoara
- Școala Gen. nr. 8 Hunedoara
- Grupul Școlar ind. Că/an 
-Liceul Teoretic “Traian"Deva
- Școala Gen. nr. 1 Simeria
De asemenea, se va negocia prelungirea contractelor 

de închiriere, care au expirat in anul 1997, inclusiv| 
trimestrul I - ’98, titularii fiind convocați la aceeași dată.i

Licitația va avea loc In data de 3 aprilie 1998, ora* 
10,00, la sediul Inspectoratului Școlar al Județulul| 
Hunedoara - Deva, str. Oh. Barițiu, nr.2. ,

Relații suplimentare la sediul școlilor sus-amintite și* 
| la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - Deva,| 
^telefoane 213313, 215755 j

I

I 
I 
I 
I 
I
I 
I

- Școala Gen. nr. 3 Lupeni I
- Școala Gen. Băița
- Școala Gen. nr. 1 Petriia
- Școala Gen. nr. 6 Deva
- Școala Gen. Hășdău
- Școala Gen. Zam
- Școala Gen.Brănișca
- Școala Gen. Că/an
- Școala Gen. nr.6 Petroșani.
- Grupul Școlar Construcții*

de Mașini Petriia | •
- Școala Gen. nr. 1 Brad

I 
I 
I
I 
I

Echipa managerială a
SC Corvintrans S.A., str. stufit, nr.2, 

loc. Hunedoara convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ A

ACȚIONARILOR
la data de 9 aprilie 1998, ora 20,00, la sediul firmei

Ordinea de zi:

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

pierderi pe anul 1997.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

'998.
5. Diverse.
La ședința ÂG/l pot participa acționarii societății înscriși 

în Registrul Acționarilor până la data de 31.12.1997.
Acționarii pot participa personal cu buletin de identitate 

sau pot fi reprezentați de alți acționari numai pe baza unor 
procuri speciale, din care un exemplar se va depune la 
sediul societății până la data de 07.04.1998.

începând cu data de 07.04.1998, documentele 
referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi se pot 
consulta și procura contra cost de la sediul societății, 
telefon 054/713330. de unde se pot obține și informații.

în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite 
prevederile legale. Adunarea Generală a Acționarilor va 
avea loc în data de 10 aprilie 1998, ora 10,00, în același loc 

prima convocare.

TELEFON GSM
CU CEL MULT 360000 LEI

AVANS!

Te-ai gândit să te abonezi 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!
MW
DEVA • Bd. Decebal bl.R •Tel.211261
HUNEDOARA • Bd. Dacia bl.43 • Tel. 723139

prin ELECTRONIC

DEALER AUTORIZAT

CONNEX
TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSfXl'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE ANUNȚĂ
LICITAȚIE__________ s______

în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cap. II, privind concesionarea 
terenurilor pentru construcții, Primăria municipiului Orăștie organizează la sediul 
din str. Armatei, nr. 17, în data de 24.04.1998, ora 10,00, licitație privind:

B Concesionarea unei parcele de teren situată în str. Pricazului, bl. 76 ■ 78, 
cu destinația garaj.

Suprafața terenului este de 19,5 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 6.600 lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este de 40.000 lei.
Garanția de participare la licitație este de 128.700 lei.
Perioada concesionării .este de 10 ani.
• Concesionarea unui teren situat în Orăștie, str. Unirii, lângă DN 7, cu 

destinația extindere bar “NEPTUN" și amenajare stație de autobuz.
Suprafața terenului este de 100 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 8.000 lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este de 40.000 lei.
Garanția de participare la licitație este de 800.000 lei.
Perioada concesionării este pe perioada existenței construcției.
în perioada 30.03.1998 17.04.1998, ora 14,00, are loc înscrierea

persoanelor fizice sau Juridice interesate, precum și vânzarea de către organizator 
a documentației de licitație la sediul din str. Armatei, nr. 17.

Informații suplimentare se pot obține la biroul Tehnic - Investiții sau la telefon 
241019.

_ a ____ Ziar editat de .

^cuvântul c™^SĂȘI
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---------------------------------------------- DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Noul Colosseum XLine, cu procesor Intel Pentium*!! - Mereu moi accesibil '

ACUM îl poți a
Procesor Intel Pentium®ll la 233 MHz
Hard-disk 2.1 GB
Memorie 32MB SDRAM
Accelerator grafic PCI - 2 MB SGRAM
Kil multimedia inclus
Complet funcțional cu monitor ți sof 
Documentație în limba română►

Bonus:
1 Microsoft Encarta / CD

toToTiVu mi

începând de la
9.999.000iei
Inclusiv TVA fl Tn RATE

Oferta este disponibilă în toată rețeaua SPRINT începând cu 23 martie:

Magazin SPRINT COMSER 
Hunedoara, Bd- Traian,49 
Tel/ Fax: 233.330; 230.527
E-mail: comser@inex-t.ro
24 rate, cu avans minim

pentiurrrjj

SPRtNT
Ima firmă românească din domeniul 

IT certificată internațional în 
conformitate cu standardul ISO 9002.

Intel Inside Logo îl Pentium sunt mărci în re g I s I ra te, Iar MMX este marcă comercială Iniei Corporalion. Colosseum XLine asie marcă înreglilratl SPRINT srl. |

Colectivul redacțional: Redactor șef - DUMITRU GHEONEA • Redactor șef adjunct - TIBERIU ISTRATE • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretar 
general de redacție - MINEL BODEA • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social - SABIN 
CERBU (șef departament), ESTERA SÎNA, TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA • Departamentul reformă-restructurare - NICOLAE TÎRCOB (șef departament), 
ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul educatie-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • 
Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUTA GOTA, ATI LA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, 
INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara ■ Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro I
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