
LECTURĂ

în Valea Jiului - 800 noi 
locuri de muncă

Potrivit afirmațiilor făcute de către dl prefect Pompiliu Budulan 
și de dl Eugen Maniac, director general adjunct al D.G.M.P.S. 
Hunedoara - Deva, începând din această lună în Valea Jiului 
există posibilitatea de a fi angajate 800 de persoane. Pe baza 
unui studiu realizat cu aportul Consiliului județean, s-a obținut o 
finanțare prin Banca Mondială, în valoare de circa 3 milioane lei, 
sumă ce este destinată plății efective a forței de muncă, celelalte 
obligații față de buget urmând să fie susținute din surse financiare 
județene.

în cadrul măsurilor active de combatare a șomajului se 
regăsesc și o serie de acțiuni legate de servicii de consultanță în 
zonele Deva, Călan, Brad și Orăștie, acestea fiind susținute tot din 

k resurse financiare externe.(N.T.)

Campania de primăvară a 
Societății Civile>

Delegația Comisiei Europene în România a anunțat că 
lansează o nouă campanie de sprijinire a dezvoltării 
Societății Civile în țara noastră, având la bază proiectele 
organizațiilor neguvernamentale selecționate pentru 
finanțare din partea U.E. în 1998.

între programele Phare care vor fi finanțate amintim pe 
cele LIEN - pentru grupurile defavorizate, pentru 
Democrație și pentru Parteneriat. Consultanții Comisiei 
Europene pe aceste programe vor susține sesiuni de 
informare în toate județele țării, în decada a treia a acestei 
luni sesiunea de primăvară urmând să fie susținută la Deva 
de către dna Dana Diaconu. (N.T.)
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VOR ÎNVINGE RAȚIUNILE 
POL ITICE SAU ALE

ECONOMIEI?
La recenta întâlnire cu 

mass-media dl prefect 
Pompiliu Budulan, dl 
președinte al Consiliului 
județean, Gheorghe Barbu, și 
dl Nicolae Ciocan, liderul Ligii 
sindicatelor miniere Soli
daritatea '92, au relevat pe 
larg problemele legate de 
restructurarea' RAC Deva, 
care s-au aflat și în 
dezbaterea ce a avut loc an
terior la București cu dl 
ministru Ciumara. In același

restructurarea. în discuție s- 
a făcut referire chiar și la 
posibilitatea de a se forma, 
poate, trei companii, ceea ce 
n-ar mai justifica denumirea 
de companie națională, 
acest lucru vizând doar 
existența unei singure 
companii.

Deoarece presiunile și 
interesele sunt multiple, 
susținute cu argumente care 
mai de care mai mult sau mai 
puțin credibile, în cele din

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
restructurarea rac deva
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Premierul a plecat; a căzut guvernul
Ceea ce trebuia să se 

întâmple de mult la 
nivelul guvernării României 

s-a întâmplat luni seara: 
primul ministru Victor 
Ciorbea și-a prezentat 
demisia șefului statului,

Emil Constantinescu. Iar 
președintele țării, care a 
amânat nepermis de mult 
acest deznodământ, în 
sfârșit i-a acceptat-o. Con
form Constituției, o dată cu 
demisia premierului, a fost 
dizolvat întregul guvern. Dl 
Emil Constantinescu l-a 
numit prim-ministru interi
mar, spre stupoarea gene
rală, pe ministrul de interne 
Gavril Dejeu. Toți membrii 
cabinetului își exercită 
atribuțiile funcției până când 
noii miniștri desemnați vor 
depune jurământul și își vor 
prelua prerogativele.

Timpul presează. De 
aceea, șeful statului a anunțat 

că mâine, la ora 12, va anunța 
numele viitorului prim- 
ministru, care, în mod sigur, 
va proveni tot din zona 
PNȚCD. în timp de 10 zile, 
noul premier va trebui să se 
prezinte în fața parlamentului 
cu întreaga echipă și cu noul 
program de guvernare - unui 
complex, concret, cu termene 
și responsabilități precise, a 
cărui înfăptuire să fie urmărită 
cu consecvență și exigență.

încă de luni, dl Emil Con
stantinescu a început dis
cuțiile cu reprezentanții la vârf 
ai partidelor din coaliția aflată 
la putere pentru recon
siderarea și consolidarea 
acesteia și stabilirea can- 
didaților pentru noul guvern.

Revenind la demisia 
premierului Victor Ciorbea, 
trebuie spus că era așteptată 
și necesară, pentru deblo
carea crizei politice și 
guvernamentale în care se 
află de mult țara. Din păcate, 
a venit destul de târziu, 
pierzându-se timp prielnic 
pentru reformă și pentru 
relațiile noastre cu Europa. în 
ceea ce privește maniera în 

care a fost prezentată de 
mijloacele mass-media, de
misia lui Victor Ciorbea din 
înalta funcție de prim-ministru 
și în același timp din cea de 
primar general al Capitalei a 
apărut ca o declarație patetică, 
lungă și plictisitoare, de 
automulțumire și aruncarea 
pisicii în curtea altora, gen 
predilect al lui Victor Ciorbea, 
care are conștiința că și-a făcut 
pe deplin datoria.

Să spunem pe bune că Vic
tor Ciorbea nu este singurul 
vinovat pentru neajunsurile din 
cele 15 luni cât a condus 
guvernul României, părți de 
„contribuție” având toți 
miniștrii care s-au perindat prin 
cabinetul său, toate forțele 
politice ale coaliției, care l-au 
mânuit Conform propriilor 
interese, însă, în mod evident, 
el este primul vinovat. El a fost 
prim-ministru. De rele intenții, 
oricum nu poate fi acuzat. Dar 
de la a vrea până la a ști și a 
putea sunt niște drumuri cam 
lungi.

Ce va urma? Un nou 
guvern, din care să nu 

lipsească măcar câteva 
personalități din vechiul 
cabinet, un nou prim- 
ministru - unul dinamic, 
competent, autoritar -, 
alți miniștri de înaltă 
probitate profesională și 
moralq. pare să-și asume, 
printr-un program com
plex și coerent, responsa- 
bilitățile înfăptuirii re
formei și ale așezării vieții 
sociale cel puțin pe baze 
realiste, de speranță în 
mai bine^ Și, de bună 
seamă, va urma bugetul. 
Cel care este, cu mici 
ajustări și îmbunătățiri - 
pentru că starea actuală a 
țării nu permite mai mult 
-, dar care să asigure 
tuturor sectoarelor de 
activitate teren de 
acțiune. Că, cel puțin o 
vreme, nu va fi mai bine 
este de înțeles. Dar măcar 
o cât de mică speranță să 
apară. Iar clasa politică 
să-și înceteze jocul 
periculos...

Dumitru GHEONEA 

timp s-au abordat și 
aspectele esențiale privind 
restructurarpa SC Side
rurgica Hunedoara, la care s- 
a referit pe larg, iar noi vom 
reveni cu detalii, dl Petru 
Vaidoș, liderul sindicatului de 
la această unitate. De amintit 
că la întâlnirea cu ministrul au 
luat parte și unii parlamentari 
hunedoreni, existând și alții 
care nu se implică însă în 
soluționarea unor probleme 
de interes vital pentru județ, 
înșelând astfel încrederea 
electoratului.

Referitor la prima pro
blemă, cea a restructurării 
Regiei Autonome a Cuprului 
Deva, s-a relevat faptul că 
discuțiile pe această temă 
durează de mai multă vreme, 
dar s-au acutizat în ultima 
perioadă, în joc intrând și 
Prefectura județului Alba, 
împreună cu unii conducători 
de mine din zonă care s-au 
înregimentat politic în 
PNȚCD, în speranța că astfel 
vor avea și un suport politic 
pentru ca, eventual, să se 
înființeze o companie minieră 
și la Alba lulia, odată cu 

Seminar privind managementul 
calității produselor și 

serviciilor
/

Ieri, la Hotelul Decebal din Deva a avut loc un interesant 
și apreciat seminar, având ca temă “Managementul calității 
produselor și serviciilor". Acțiunea a fost organizată de SC 
Fiatest Quality Sistems București, împreună cu Centrul de 
Afaceri Transilvania Deva.

La seminar au participat specialiști în domeniul calității de 
la 16 firme de diverse profile de activitate productivă și 
prestări de servicii din județul nostru.

Dr. ing. Nicolae Lașcu, director al firmei F.Q.S., a abordat 
pe larg problemele specifice temei susținute și a purtat 
discuții detaliate cu participant la seminar. (N.T.)

urmă s-a convenit ca 
problema restructurării RAC 
Deva să fie supusă și atenției 
comisiilor economice ale 
Senatului și Camerei 
Deputaților, după care 
urmează ca decizia definitivă 
să fie luată de către Guvern, 
încrederea părții hune- 
dorene este aceea că 
rațiunile economice vor avea 
câștig de cauză în fața celor 
politice, acestea din urmă 
fiind dominante în accep
țiunea părții de la Alba lulia, 
care, cum s-a aflat, se 
deplasează din nou să reia 
discuțiile, dacă în actuala 
conjunctură, când premierul 
și Guvernul și-au prezentat 
demisia, se va mai găsi la 
cineva sprijinul necesar 
așteptat.

Referindu-se la greutățile 
cu care se confruntă RAC, dl 
Ciocan a spus că în lipsa 
bugetului nu se poate des
fășura o activitate normală, 
în context s-a arătat că 
înființarea unei noi companii

Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 8)

Pe Valea Jurii, în Retezat, 
urmele de zăpadă rivalizau cu 
primele semne ale primăverii. 
Aici renașterea nu e doar a 
naturii, ci și a speranței; 
speranța pentru o viață mai 
bună, o viață normală asigurată 
copiilor abandonați, orfani ori 
cu handicap mental, cât și 
pentru formarea personalului 
de ocrotire. Pentru acdștia, 
Asociația IOANA a construit in 
satul Clopotiva (zona Valea 
Jurii) un complex in care se va 
realiza programul comunitar de 
integrare familială, adopție și 
plasament, precum și tabere 
pentru copii din “Casa cu 
ferestre deschise " Timișoara și 
din alte organizații similare.

Sâmbătă (28 martie ) s-a 
inaugurat “Casa IOANEI”, 
urmată de adunarea generală 
festivă a asociației. Numele 
casei, ca de altfel și al 
asociației, este dat după al 
fetiței nevăzătoare abandonată 
în maternitatea din Timișoara 
și preluată în 1993 de 

organizația umanitară “Casa cu 
ferestre ideschise”. Dar numele 
mai are și o altă semnificație: I
■ identitate, O - observare, A • 
atașament, N ■ normalizare, A
■ atitudine din partea comu
nității, atribute care trebuie să 
definească viața fiecărui copil.

Scurta istorie a asociației și 
a complexului din Retezat a fost 
prezentată de dna doctor 
Violeta Stan, președinta Aso
ciației IOANA. Reprezentanții 
clubului Rotary din Niew Kops 
(Olanda), sponsor principal, 
Fred Soerel și Hans van Weeren 
au tăiat panglica inaugurală. 
La festivitate au mai fost 
prezenți prof. William 
Butterfield de la Universitatea 
din Cleveland (SUA), directorul 
executiv Stelian Onea, 
donatorul celei mai mari 
suprafețe de teren pe care s-a 
ridicat complexul, alți membri 
și susținători ai asociației, 
ziariști. Tot cu acest prilej a fost 
prezentată clădirea “Floarea de 
stâncă”, aflată în curs de

finisare. Deocamdată aceasta e 
“însuflețită ” doar de fotografiile 
copiilor care au învățat să 
primească și să dăruiască iubire 
în “Casa cu ferestre deschise”, 
pusă la dispoziția lor de aceeași 
inimoasă doamnă Violeta Stan.

Aici micuții abandonați sunt 
pregătiți pentru a intra într-o 
familie, creându-li-se mediul 
afectiv de tip familial necesar 
unei dezvoltări normale.

Adunarea generală a fost 
consacrată rapoartelor de 

activitate a Asociației IOANA, de 
la constituire (ianuarie ’97)până 
în prezent și prezentării 
proiectelor și strategiilor pentru 
viitor. Conform bilanțului 
prezentat de Laurean Sicoe, 
contabil activul asociației este de 
circa 781 milioane, din care 367 
de milioane reprezintă cheltuielile 
pentru investiții. Toate acestea 
sunt provenite din donații și 
sponsorizări de la persoane fizice 
și juridice atât din țară, cât și din 
străinătate. Celor care au 
participat, într-un fel sau altul, ta 
împlinirile asociației le-au fost 
înmânate diplome de membri de 
onoare, “pentru aportul deosebit 
în apărarea și susținerea 
drepturilor copilului și pentru 
sprijinul acordat în realizarea 
programelor comunitare ale 
organizației". Având sediul la 
Clopotiva, au fost hotărâtoare și 
eforturile localnicilor, iar pentru 
ca obiectivele să devină pe deplin 
funcționale sunt necesare în 
continuare fonduri și multă 
muncă.

Dacă pentru multe ONG- 
uri apărute ca ciupercile după 
ploaie, obiectul de activitate 
a rămas doar pe hârtie, ori 
exploatat în scopuri mai puțin 
ortodoxe, din fericire mai 
există și asociații care chiar 
fac ceva util pentru 
comunitate. “IOANA” este 
una dintre acestea care, în 
colaborare cu alte ONG-uri 
(“Salvați copiii” Timiș, 
“Caritas” Ceacova, Orga
nizația Română “Speranța”, 
nou înființata fundație 
“Ovidiu" Clopotiva ș.a.), va 
susține programe umanitare 
în beneficiul copiilor cu pro
bleme sociale și de sănătate. 
Faptul că în tot ce s-a făcut 
până acum membrii asociației 
s-au implicat împreună cu 
familiile lor, au pus suflet, 
râvnă, bani, este o garanție că 
scopul va putea fi curând 
atins.

Viorica ROMAN, 
Georgeta BÎRLA
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3 BERBEC
Aveți timp să vă puneți 

gândurile în ordine. O 
reuniune de familie vă ajută 
să vă echilibrați psihic și 
afectiv, dându-vă senti
mentul de siguranță și 
stabilitate.

□ TAUR
Din dorința foarte mare 

de câștig ați putea omite 
lucruri importante. Un 
prieten are ceva să vă 
reproșeze, dar nu vă 
enervați. E posibil să primiți 
un cadou.

O GEMENI
Reușiți să vă faceți 

înțeles. Aveți posibilitatea 
să vă detașați de necazurile 
care v-au amărât viața în 
ultimul timp, căci relația cu 
prietenii e bună, primiți 
bani.

O RAC
Relațiile cu frații vă pot 

interesa în mod deosebit, în 
ciuda unor discuții ivite. 
Aveți inițiative inspirate dar 
rezultatele nu sunt, obli
gatoriu, imediate.

O LEU
Vă simțiți relaxat întrucât 

relația cu prietenii evoluează 
foarte bine, din cauza 
relaxării riscați să gafați. 
Noroc că popularitatea vă 
este maximă și nimeni nu se 
supără.

□ FECIOARĂ
Un prieten vă poate da o 

veste bună, de la drum. 
Popularitatea dv e în 
creștere și de aceea aveți 
succes la sexul opus. Nu vă 
minimalizați adversarii.

2 BALANȚĂ
Doriți să demonstrați că 

sunteți capabili de fapte 
mari, situația astrală nu vă 
favorizează, deci nu vă 
puteți arăta capacitatea. Mai 
aveți puțină răbdare.

O SCORPION
Faceți tot posibilul sa vă 

plătiți datoriile, chiar dacă 
nu a sosit încă vremea. O 
rudă are nevoie de ajutorul 
dv, ceea ce vă încurcă, dar 
n-o puteți refuza.

O SĂGETĂTOR
O întâlnire neașteptată 

cu cineva care nu vă este 
indiferent vă face să vă 
amânați lucrurile trecute în 
agendă. Nu pierdeți nimic, 
așa că dedicați-vă acestei 
persoane.

O CAPRICORN
Este posibil să plecați 

într-o delegație, într-un 
scurt drum de afaceri. Nu-I 
evitați, chiar dacă nu e 
tocmai ce v-ați dori, căci 
aveți multe de câștigat de 
pe urma lui.

O VĂRSĂTOR
Copiii trebuie supra

vegheau cu mai multă 
atenție. Dorința lor de o mai 
mare independență ar 
trebui să vă pună pe 
gânduri, căci mai au nevoie 
de îndrumarea dv.

O PEȘTI
Nu vă simțiți în apele dv. 

Chiar dacă nu vă surâde 
ideea, ar trebui să vă 
petreceți ziua într-o 
bibliotecă, căci puteți afla o 
informație utilă pentru ce 
doriți să faceți.

| rQTBĂL ! 
[ Azi, derby-ul 
i returului: 
! & mpio - !

STEAUA j
Deși mai sunt 8 etape I 

| până la finalul campio- | 
I natului Diviziei A ia fotbal, | 
. specialiștii, iubitorii fot- . 
■ balului și suporterii celor I 
| două renumite formații | 
| bucureștene, Rapid și [ 
J Steaua, sunt de părere că ! 
1 rezultatul acestei întâlniri 1 
I este hotărâtor în cursa |

pentru obținerea titlului de | 
campioană. Și așa este. 
Venirea iui Mircea Lucescu 
la Rapid a revoluționat I 
fotbalul din Giuiești. Cu un | 
sprijin financiar deosebit ■ 
ai diui Copos, într-o J

I 
I 
I 
I■

ai uiui vz , mu
I perioadă scurtă, Rapid, I 
I întărită cu câțiva jucători |
■ ta tentați, a devenit o ■ 
j echipă de temut, ce ' 
I amenință în modul cei mai I 
| serios primul ioc ocupat în |

prezent de Steaua.
Azi, în Giuiești, va fi un 

meci extrem de disputat. 
Din păcate pentru gazde, 
ia meciul de ia Cluj, Lupu ■ 
“piesa” principală, de 
bază, a formației feroviare 
- a suferit o ruptură mus
culară ia coapsa piciorului 
drept ajungând într-o 
situație grea, în imposi
bilitatea de a se mișca! Va 
fi necesară minimum o 
tună pentru refacere! în 
această situație, Rapidul a 
urgentat transferul mijlo
cașului Maier de ia Gloria 
Bistrița și azi va apărea în 
formația ceferistă, din care 
poate lipsi și Pancu 
accidentat ia antrena
mentul de iuni.

Steaua joacă mai bine 
în deplasare decât în 
Ghencea. Așa o fi și în 
“cazanul" sub mare 
presiune din Giuiești? 
Cete două galerii au făcut 

| pregătiri intense: arsenal |
■ bogat de lozinci, baloane, ■ 
J steaguri, torțe. Totul este j 
I să facă abstracție de I 
| apucăturile rele a ie celor 2 |
■ galerii, să fie o atmosferă ■
' destinsă, chiar sârbă- ! 
I torească în care poliției și I 
| oamenilor de ordine să nu | 
| ii se ofere prilejul de a i 
* interveni. J

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
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6.00 România: ora 6 fix! 
8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 14.55 Fotbal Divizia A: 
Rapid-Steaua (d) 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s, ep. 111) 18.00 Medicina 
pentru toți: Tratamentul 
formelor terminale 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 184) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.30 Fotbal Meci 1 în 
semifinalele Ligii Campionilor 
(d) 23.30 Jurnalul de noapte 
23.45 Cultura în lume (mag. 
cultural)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu 

^ochii’n 4 (r) 10.25 Teleen-

HANDBAL FEMININ
Divizia A, seria Vest 

REMIN DEVA - TEXTILA SEBEȘ
15-18

Meci foarte greu pentru 
gazde fiindcă, pe întregul 
parcurs al partidei, 
devencele au avut de 
înfruntat nu numai 
puternica echipă a Textilei 
Sebeș ci și cerbicia 
brigăzii de arbitri Ion 
Bolucan și Remus 
Cojocaru din Brașov ce a 
comis nenumărate greșeli 
în favoarea oaspeților!

început echilibrat, 
ambele formații nereușind 
să finalizeze nici un atac! 
Abia în minutul 4, Codruța 
Zavragiu de la Remin 
Deva a reușit să deschidă 
scorul. Textila revine în 
atac și profită de două 
ocazii bune și înscrie de

două ori, în minutele 7 și 
8. La acest scor, Melinda 
Toth ratează o lovitură de 
la 7 metri. în continuare 
jocul poartă amprenta 
egalității și ca echilibru în 
joc și pe tabela de marcaj 
până în minutul 14 când, 
la 3-3, Textila preia 
conducerea 3-4, peste un 
minut 3-5 și apoi, în 
min.16, oaspetele aveau 
un avantaj de 3 goluri: 3- 
6. în numai două minute, 
Remin, prin Lăcrămioara 
Alunge și Melinda Toth, 
reduce scorul la 5-6 în 
min.18. în min. 25 scorul 
era din nou la egalitate 8- 
8 și la pauză devencele 
erau în avantaj. Imediat

după pauză, în min. 32, 
scorul era 10-10. Abia 
din min. 38 Textila 
Sebeș, menținând un 
scor bun de circulație a 
balonului, reușește să 
finalizeze și să mențină 
până în final diferența de 
2-3 goluri în favoarea ei. 
Cu un minut înaintea 
încheierii partidei, scorul 
era 15-17 și gazdele mai 
primesc un gol, și meciul 
se încheie cu 15-18 în 
favoarea gazdelor. în 
min. 52 Lăcrămioara 
Alunge a fost eliminată 
din joc cu mare ușurință 
pentru un protest și 
Remin a resimțit șocul, 
agravat de-a lungul 
întregii partide de 
arbitrajul rușinos, 
scandalos de 2 arbitri ce 
au favorizat în văzul 
tribunei pe oaspete.

Pentru Remin Deva 
au înscris Melinda Toth 
7 goluri, Codruța 
Zavragiu 5, Lăcrămioara 
Alunge 2 și Laura 
Crăciun 1.

“Cupa 
orașelor 

ardelene”
Sâmbătă, 4 aprilie 

a.c., începând cu ora 
9,30, sala de sport a 
Școlii Normale “Sabin 
Drăgoi” din Deva va 
găzdui meciurile de șah 
pe echipe mixte (10 
jucători) cu “Apullum” 
Alba lulia, “Potaissa” 
Turda, “Metalurgistul” 
Cugir și “Clubul de 
șah” Deva.

întâlnirile au loc în 
cadrul “Cupei orașelor 
ardelene”, ediția din 
anul trecut disputându- 
se la Alba lulia, fiind 
câștigată de echipa din 
Deva. De menționat că 
echipele din Alba lulia și 
Deva sunt divizionare A 
în campionatul național 
de șah.

C. HOTĂRAN

Simona Bozan, de la Remin 
Deva (tricou de culoare 
închisă), inițiază un nou 

atac la poarta echipei 
Textila Sebeș.

Foto: Eduard CHIROIU

ciclopedia (r) 11.00 Varietăți 
internaționale 11.30 Comorile 
lumii (r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 13.15 Doar o vorbă... (r) 13.30 
Mapamond (r) 14.00 Emisiune 
în Ib. maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 174) 17.00 
Patinaj artistic CM, proba de 
perechi - progr. scurt (înreg.) 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
19.10 Club 2020 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 23) 22.00 Trenul fantomă (f. 
România 1933)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00
Purgatoriul (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, 
ultimele ep.) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 Knut 
Hamsun: viața unui rătăcitor (f.

DIVIZIA A, SERIA VEST
Rezultatele etapei a 13-a:

Remin Deva - Textila Sebeș 15-18;
Videocolor Timișoara - Oltchim II Rm. Vâlcea 19-30; 
Arbema Arad - AEM Timișoara 17-24;
Daewoo Craiova - Nitramonia Făgăraș 6-0 

(neprezentare);
Autonova Satu Mare - lason Brașov 18-19;
Artego Tg. Jiu - a stat.

CLASAMENTUL

X. în etapa viitoare: Remin Deva va sta. y

Rubrică realizată de Sabin CERBU

1. OLTCHIM II RM VÂLCEA 13 10 3 0 374-280 36
2. TEXTILA SEBEȘ 13 11 1 1 325-237 36

3. AEM TIMIȘOARA 13 11 0 2 364-301 35
4. DAEWOO CRAIOVA 13 7 0 6 296-261 27
5. REMIN DEVA 13 6 2 5 294-271 27
6. IASON BRAȘOV 13 6 0 7 304-291 25

7. AUTONOVA SATU MARE 13 4 0 9 274-347 21
8. VIDEOCOLOR TIMIȘOARA 13 4 0 9 306-370 21
9. ARTEGO TG. JIU 12 3 1 8 247-289 19
10. NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 13 4 1 8 270-324 18
11. ARBEMA ARAD 12 2 0 10 260-316 16

SIDERURGICA 
HUNEDOARA - 
NITRAMONIA 

FĂGĂRAȘ 37-31 
(10-13)

Elevii antrenorului Con
stantin Logofătu au dominat 
întreaga partidă, conducând în 
permanență la o diferență de 
4 goluri.

Doar între minutele 38, 31 
și 43 oaspeții s-au apropiat la 
24-23 și 26-25, în rest, interul 
stânga Rada a fost de neoprit, 
marcând goluri spectaculoase 
și din poziții grele.

SIDERURGICA a aliniat 
formația: Drăgoi, Codreanu, 
Rada’14 goluri, Rotar 8g, 
Crainic 3g, Aciobănrței 3g, 
Molnar 2g, Rusu 4g, Radu 2g, 
Păun 1g, Butoi, Căprioară.

Au arbitrat: C-tin Hrîșcu - 
Timișoara și Gh. Năsturel - 
Reșița.

Clasamentul în pagina a lll-a.
Viorei NiCULA

biogr. Norvegia ’96) 21.30 Știri 
21.40 Voi cuceri Manhattan-ul 
(s, ep. 3) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

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 Marker (s, ep. 1) 11.45 
De partea legii (s) 12.30 Stan 
și Bran 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, 
cultura (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 TV 18.39 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 The 
Bourne Identity (f. spionaj SUA 
1988) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 66) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină
23.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 0.20 Dosarele 
X<s|

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Frecvența radio 74,5 (s/r) 
10.00 Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 
14.00 Xuxa (show pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(s, ep. 73) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei 
(s) 20.00 Atingerea îngerilor (s, 
ep. 15) 21.00 Trail of Tears 
(dramă SUA ’95) 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 Cine
mateca de acasă: Divina 
Creatură (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 73) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep.

74) 18.45 Marielena (s, ep. 76)^
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: 
Honkytonk Man (dramă SUA 
1982)

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

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cântși dor 10.BO
II.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) y
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ION TIRIAC, candidat la președinția 

Comitetului Olimpic Român

HUNEDOARA

Etapă în Campionatul National pe echipe la lupte libere♦
Românii, în mod deose

bit toți cei ce iubesc și sunt 
alături de sportivii țării, au pri
mit cu mult interes și bucurie 
vestea depunerii candidaturii 
de către cunoscutul și apre
ciatul sportiv ION ȚIRIAC ia 
președinția Comitetului Olim
pic Român, ceea ce pentru 
noi, românii, constituie o ga
ranție că alegerea în aceas
tă funcție ar putea face ca 

sportul din țara noastră să 
cunoască o mai largă dez
voltare și confirmare în în
treaga lume. Marele nostru 
sportiv afirma că sportul a ră
mas (deocamdată) singura va
loare care așază România la 
masa lumii. COR trebuie să 
devină motivul sportului româ
nesc. "Noi vrem să construim 
un nou program de manage
ment pe baza căruia să putem 

spera că toate valorile auten
tice, toți tehnicienii, federa
țiile, cluburile, implicit COR, 
se vor înscrie pe traiectoria î- 
naltei performanțe... Vin, da
că acceptați să vin, pentru a 
vă oferi experiența mea, ima
ginea mea, relațiile mele, 
prietenii mei - punându-le, 
toate, la dispoziția sportului 
olimpic românesc."

Sabin CERBU

Sala de sport "Construc
torul" din Hunedoara a găz
duit timp de două zile concur
sul "Liga juniorilor" - la lupte 
libere, care a contat ca etapă 
în cadrul Campionatului Na
țional pe echipe.

Au fost prezenți luptători 
de la toate cluburile cu tra
diție în acest sport. O com
portare foarte bună au avut la 
acest concurs luptătorii care 
au reprezentat cluburile și a- 
sociatiile din județul nostru.

'

Astfel reprezentanții Asociației 
Sportive Petrila - CSS Petro
șani s-au clasat de două ori pe 
locul întâi prin Emil Mihai (ctg. 
76 kg.) și Gabriel Hriczko (ctg. 
83 kg) în timp ce losif Lukâcs 
(ctg. 70 kg.) a ocupat locul trei. 
De asemenea, sportivii din 
Vulcan au reușit un loc unu 
prin C-tin Păun (ctg. 115 kg) și 
o poziție secundă prin Florin 
Lungu (ctg. 60 kg.).

De remarcat comportarea 
meritorie a luptătorilor clubului 

gazdă AS Constructorul - 
CSS Hunedoara care au re
ușit să se claseze de patru ori 
pe poziții secunde prin Fran- 
cisc Popa (ctg. 52 kg), Cos- 
min Nistor (ctg. 65 kg), Lu
cian Vâlcu (ctg. 76 kg) și Cla- 
udiu Gordan (ctg. 130 kg).

în încheiere trebuie re
marcat efortul organizatorilor 
AS Constructorul și SC ICS 
Hunedoara SA.

ion BĂDiN

6 HANDBAL MASCULIN
DIVIZIA A. SERIA VEST
Rezultatele etapei a 18-a:
Siderurgica Hunedoara - Nitramonia Făgăraș 37-31; 
CSU Oradea - CSM Reșița 25-19;
Videocolor Timișoara - Comelf Bistrița 22-20;
"U" CUG Cluj - Aranca Sânnicolau Mare 38-21; 
Phoenix Baia Mare - Metalul Copșa Mică 28-24;
ASA Tg. Mureș - Armătura Zalău 31-30.

Rezultatele etapei a 22-a: Dunărea Galați - Nitramonia Făgăraș 
0-0; Gloria Buzău - FCOnești 0-2; Foresta II - FC Brașov 0-0; Precizia 
Săcele - AS Midia 1-1; Metalul Plopeni - Dunărea Călărași 2-1; Rocar 
Buc - Metrom Bv. 5-1; Dacia Un. Brăila - Poli lași 2-0; Tractorul Bv. - 
Astra Ploiești 0-1; Petrolul Moinești - Poiana Câmpina 2-1.

CLASAMENTUL

Rezultatele etapei nr. 19 din 29 martie:
Casino Ilia - Victoria Călan 2 2.
CFR Marmosim Simeria - Constr. Hd. 2-1.
AS Aurul Brad - FC Paroșeni - Vulcan
Min. Bărbăteni - Met. Crișcior 
Retezatul Hațeg - Min. Aninoasa 
FC Dacia Orăștie - Min. Livezeni 
Min. Teliuc - Min. Ghelari

CLASAMENTUL

în etapa viitoare: sâmbătă, 4 aprilie:
ASA TG. MUREȘ - SIDERURGICA HUNEDOARAAL-------------------------- ----—

CLASAMENTUL
1."U" CUG CLUJ 18 16 1 1 667-536 51
2. ARMĂTURA 18 11 2 5 490-425 42
3. PHOENIX BAIA MARE 18 11 0 7 516-467 40
4. ASA TG. MUREȘ 18 1 7 438-428 39
5. CSU ORADEA 18 1 7 419-456 39
6. METALUL COPȘA MICĂ 18 u 2 7 504-484 38
7. NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 18 9 0 9 507-501 36
8. COMELF BISTRIȚA 18 7 0 11 417-438 32
9. SIDERURGICA HD. 18 6 2 10 532-550 32
10. ARANCA SÂNNICOLAU M. 18 5 1 12 441-528' 29
11. VIDEOCOLOR TIMIȘ 18 3 3 12 424-507 27
12. CSM REȘIȚA 18 3 1 13 426-414 26 Galați; Nitramonia - Met. Plopeni; Dunărea Călărași - Dacia Brăila; 

Metrom - Foresta II; Astra - Gl. Buzău; FC Onești - Rocar; Midia - 
Tractorul; Poiana - Precizia S; Poli lași - Petr. Moinești.

1. ASTRA PLOIEȘTI 22 17 4 1 47-11 55
2. FC ONEȘTI 22 17 2 3 54-17 53
3. TRACTORUL BV. 22 13 3 6 39-16 42
4. FC BRAȘOV 22 12 5 5 30-21 41
5. AS MIDIA 22 11 3 8 31-30 36
6. PETR. MOINEȘTI 22 11 2 9 39-29 35
7. ROCAR BUC. 22 11 2 9 38-30 35
8. PRECIZIA SĂCELE 22 10 4 8 33-25 34
9. METROM BV. 22 9 4 9 21-23 31
10. POIANA CÂMPINA 22 8 4 10 36-40 28
11. "POLI" IAȘI 22 7 3 12 28-31 24
12. GLORIA BUZĂU 22 6 6 10 27-42 24
13. MET. PLOPENI 22 6 6 10 15-32 24
14. DACIA BRĂILA 22 7 2 13 34-42 23
15. FORESTA II 22 6 5 11 23-40 23
16. NITRAMONIA 22 6 2 14 28-39 20
17. DUNĂREA GALAȚI 22 4 6 12 26-49 18
18. DUNĂREA CĂL. 22 4 3 15 21-53 15

Etapa viitoare (sâmbătă, 4 aprilie) : FC Brașov - Dunărea

CLASAMENTUL

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

V .............- - .....— —-

1. AURUL BRAD 19 15 2 2 93-18 47
2. FC PAROȘENI-VUL. 19 13 4 2 85-21 43
3. DACIA ORĂȘTIE 19 13 3 3 75-25 42
4. CFRMARM.SIM. 19 12 3 4 52-27 39
5. CONSTR. HD. 19 10 4 5 70-36 34
6. MIN. BĂRBĂTENI 19 8 4 7 51-40 28
7. VICTORIA CĂLAN 19 7 4 8 38-37 28
8. MIN. ANINOASA 19 8 2 9 48-47 26
9. MIN. GHELARI 19 8 1 10 35-39 25
10. MIN. LIVEZENI 19 5 5 9 39-46 20
11. MET. CRIȘCIOR 19 5 0 14 27-64 15
12. MIN..TELIUC 19 4 1 14 33-71 13
13. CASINO ILIA 19 4 1 14 22-109 13
14. RETEZATUL HAȚEG 19 2 2 15 25-111 8
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Vânzarea de active ■ ■

REP.: D-nă director, 
care sunt principalele 
repere între care se poate 
încadra activitatea S.C. 
“Apollo” S.A. în ultimul an?

G.B.: S-a pus și se pune 
în continuare accentul pe 
creșterea calității ofertei 
specifice turismului și 
alimentației publice în care 
firma este specializată. Avem 
un patrimoniu dedicat aces
tei. ramuri economice și 
amintesc Complexul hotelier 
‘'Decebal", Vila “Decebal” și 
Cabana “Rotunda” din 
Retezat. Pentru a onora cele 
trei stele ale hotelului s-au 
investit cca. 200 de milioane 
de lei pentru reambientarea 
aripii noi a acestuia. S-au 
cumpărat televizoare color în 
fiecare cameră, draperii și 
cuverturi de pat noi. Aripa 
veche solicită și ea o 
investiție majoră pe care 
deocamdată firma nu o poate 
suporta deoarece valoarea 
acesteia poate ajunge la 2 
miliarde de lei în condițiile în 
care totul, inclusiv mobila, va 
fi înnoit.

REP.: Totuși aceste 
investiții, mai devreme sau 
mai târziu, vor trebui 
făcute. De unde se vor lua 

^banijj?__________

G.B.: în condițiile în care 
situația financiară a firmei 
este bună, Consiliul de 
Administrație a hotărât ca 
banii obținuți din vânzarea de 
active să fie investiți în 
activitatea turistică și hotelieră 
care este prioritară și unde 
durata de recuperare a 
investițiilor este foarte rapidă, 
în acest an gradul de 
acoperire a hotelului nostru a

o sursă sigură de investiții
G.B.: După vinderea 

activului reprezentat de 
izvorul de apă minerală de 
la Băcâia, pentru care firma 
cumpărătoare are de plătit 
în cinci ani peste 3 miliarde 
de lei, mai avem în 
exploatare izvorul de la 
Boholt. Linia de îmbuteliat 
este amortizată în prezent 
fiind supusă, periodic, unor 
lucrări de reparații și 
întreținere. Suntem pe cale 
să achiziționăm și o mașină 
nouă de etichetat _ de 
manieră să dea o nouă față 
sticlelor cu apă minerală 
Boholt. Livrăm lunar peste 
120.000 de litri de apă 
minerală, din 400.000 de 
litri cât ne-ar permite izvorul, 
profitul anual adus de 
această activitate nede
pășind, în prezent, 10 
milioane de lei. Atât referitor 
la sursa Boholt, cât și în 
ceea ce privește service-ul 
nostru auto suntem deschiși 
la colaborări cu investitori 
serioși care sunt interesați 
de încheierea unui contract 
de asociere în partici- 
pațiune.

mului. Am obținut sprijin de la 
Consiliul județean și 
Prefectură pentru a promova 
programul nostru în contextul 
general în care Guvernul 
României se angajează să 
sprijine turismul. Sperăm să 
obținem, din partea statului, 
un sprijin financiar de 3,5 
miliarde de lei restul fondurilor 
necesare finalizării proiectelor 
pe care le avem fiind

Dialog cu dna ec. Gabriela Bândea - 
director general la 

S.C. “Apollo” S.A. Deva

SC Baza de aprovizionare și 
desfacere prestări servicii 
(BADPS) SA Deva este o firmă 
înființată cu ani în urmă în ideea 
acoperirii unei părți din nevoile 
de aprovizionare a mineritului 
necarbonifer din zona Munților 
Apuseni. Societatea asigura 
unităților miniere ale RAC 
necesarul de exploziv, capse, 
echipament de lucru și protecție, 
bile forjate, precum și alte 
repere, in 1992, BADPS prin 
desprinderea de RAC devine 
operator economic independent, 
rămânând totodată un furnizor 
important de materiale pentru 
regie. Directorul firmei, dl ec. 
Nicoiae Tomovici, precizează că 
la ora actuală peste 60 la sută

statului, BADPS are de în
casat creanțe importante. 
Numai RAC datorează firmei 
peste un miliard de lei. Pe de 
altă parte, în celălalt taler al 
balanței s-au adunat obligații 
la plată către furnizori și 
bugetul de stat.

Discutând cu dl Tomovici 
și cu dl ec. Gheorghe Tirică, 
directorul economic al firmei, 
despre măsurile care ar trebui 
luate pentru ameliorarea 
crizei economice actuale și 
ieșirea din criza financiară a 
firmelor gen BADPS SA, s-au 
relevat trei aspecte. 
Interlocutorii au fost de acord 
că e aberant procentul de 
0,26 pe zi la penalizările care

depășit 80 la sută. Urmărim, 
pe termen mai lung, inclu
derea patrimoniului nostru 
turistic în circuitul interna
țional. Pentru aceasta inten
ționăm să dotăm complexul 
nostru hotelier la un standard 
european prin construirea 
unei micro săli de sport, a 
unei saune, a unui mic bazin 
de înot, precum și a unei 
micro crame. Am întocmit un 
program în care prezentăm 
intențiile noastre și prin care 
solicităm un sprijin financiar 
din partea statului prin 
intermediul Ministerului Turis-

asigurate de noi. Vrem ca 
spațiile noastre de cazare și 
de alimentație publică să 
ajungă la un nivel de lux și 
calitate a serviciilor încât să 
satisfacă pretențiile cele mai 
rafinate, înțelegând să ne 
formăm o clientelă prepon
derent din rândul oficialităților 
și oamenilor de afaceri care 
vizitează zona.

REP.: Ce ne puteți spune 
despre exploatarea izvorului 
de apă minerală de la Boholt 
și cum se regăsește această 
activitate în beneficiile 
firmei ?

ÎN CĂUTAREAI
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lP reptul la re P 1 i c ă
Cine sunt adevâratii r 
gropari ai pădurii?

In virtutea dreptului la replică 
vă rugăm să reflectați în 
,,Cuvântul liber” poziția oficială a 
Direcției Silvice Deva în legătură 
cu articolul „Ce se întâmplă cu 
pădurile țării?", interviu dat 
ziarului de către domnul inginer 
Săuchea, consemnat în numărul 
din 21-22 martie 1998.

întrebarea retorică din titlul 
articolului din ziar trebuia să fie 
formulată acum 15-20 ani, când 
exploatarea lemnului aparținea în 
exclusivitate IFET-ului. în acele 
vremuri pentru ca cL 
Săuchea are nostalgia și la care 
probabil se raportează, cu 
adevărat se practicau tăieri în 
păduri peste nivelul normal de 
producție forestieră. Lemnul se 
exploata după criteriul: 
,.exploatăm doar ceea ce ne 
convine fiindcă avem de unde 
alege” - cantitățile puse la 
dispoziție pe bază de ordin venit 
de sus, comparative cu cele de 
astăzi fiind aproape de la simplu 
la dublu. în acele vremuri cota de 
tăiere în pădurile județului era 
stabilită la 750-900 mii mc, față 
de 350-400 mii mc cotă specifică 
ultimilor ani. Pe scurt, oferta 
depășea cererea, iar unicul 
beneficiar își permitea să facă 
selecție, prețul unui metru cub de 
material lemnos fiind comparabil 
cu tainul de tutun al unui fumător 
mediu pentru o zi.

Cu afirmația că tăiem lemn în 
prostie, probabil domnul Săuchea 
face referire la propria firmă, care 
într-adevăr transformă adesea și 
buștenii apți pentru furnire în 
cherestea. De ce exportă 
cheresteaua și nu produce 
mobilă, după cum dă „indicații"?

Are domnul director vreun 
drept să nu aplice Hotărârile 
Guvernului României sau ale 
Parlamentului țării? Oare alți

agenți economici care au 
atestat legal și care plătesc 
ceea ce cumpără, au nevoie de 
un permis special al domnului 
Săuchea pentru a-și desfășura 
activitatea ?

De ce oare domnul 
Săuchea n-a precizat faptul că 
societatea comercială din care 
face parte are în prezent o 
datorie de 3 miliarde lei către 
Direcția Silvică Deva, întârziind 
3-4 luni plăți de 4-5 miliarde 
pentru material lemnos ex- 

șt livrat? De ce nu 
spune un cuvânt despre 
programul de plantații din tot 
județul Hunedoara?

Cine sunt adevărații gropari 
ai pădurii, domnule inginer? Cei 
care îngrijesc și apără pădurea 
în momentele dificile sau cei ce 
iau lemn neplătit din pădurile 
statului și blochează lucrările 
silvice și activitatea de pază? 
Lăsăm judecății publice 
aprecierea.

Vorbesc despre echilibrul 
ecologic aceia care zeci de ani 
de zile au brăzdat versanții 
munților din județul Hunedoara 
cu buldozerul și care au tras cu 
tractoarele forestiere pe orice 
timp și anotimp de arbori 
întregi, răvășind solul și 
grăpând până la dislocare 
regenerările din pădure 
obținute în timp și cu trudă.

Pentru Direcția Silvică Deva 
lucrurile sunt clare: neputința 
face casă bună cu calomnia.

Vă asigurăm de consi
derația noastră și vă rugăm, în 
spiritul dreptății, prezentați și 
punctul nostru de vedere.

din vânzările firmei’au ca bene
ficiar sectorul minier. Datorită 
crizei cu care se confruntă 
mineritul, caracterizată de o 
acută lipsă de lichidități, în ultimii 
ani conducerea BADPS-ului 
duce o politică de diversificare a 
ofertei de materiale și servicii 
pentru atragerea unor noi clienți. 
Firma oferă la vânzare îngră
șăminte chimice, motorină, o 
gamă largă de produse și unelte 
destinate uzului casnic furnizate 
de rețeaua de magazine 
METRO. Se încearcă pătrun
derea și pe piața constructorilor 
printr-o punere a accentului pe 
comercializarea întregii game de 
materiale de construcții.

BADPS oferă și prestări 
servicii reprezentate de 
manopere de service auto, 
spălătorie auto și centrări de roți 
pentru autoturisme. Pentru a 
“îndulci” așteptarea clienților, cei 
de la BADPS intenționează 
deschiderea, în incintă, a unui 
micro bar, iar pentru creșterea 
operativității se va înființa un 
magazin specializat pe co
mercializarea diferitelor piese de 
schimb auto.

Ca toate firmele ce își 
desfășoară activitatea având ca 
beneficiari regii și firme ale

se aplică celor cu restanțe la 
plată către bugetul de stat. O 
cotă de 0,12 la sută ar fi mai 
realistă și n-ar contribui la 
scufundarea financiară a 
întreprinderilor aflate, con- 
junctural, în imposibilitate de 
plată. Apoi s-a opinat că legea 
privind stimularea investițiilor 
directe, de care România are 
mare nevoie în prezent, 
suferă de neajunsul jumătății 
de măsură. în opinia dlui 
Tirică ar fi trebuit scutit de 
impozit, pe lângă profitul 
investit în mașini și utilaje și 
cel investit în construcții cu 
caracter industrial, în calcu
latoare, în drumuri de acces 
care deservesc o afacere cu 
caracter productiv. în fine, 
acceptând ideea că o 
privatizare printr-un investitor 
puternic poate fi garanția unui 
mai binq pentru firmă, dl 
Tomovici propune un 
amendament la Legea 
privatizării prin care firmelor 
ce nu prezintă interes la 
privatizare timp de până la trei 
ani să le fie oferită 
posibilitatea de a fi cumpărate 
de salariații lor printr-un 
sistem de plată avantajos.

li

Consultanta

lng. ion CRiȘAN, 
director ai Direcției Silvice 

Deva

Pagină realizată de Nicoiae TfRCOB, Adrian SĂLĂGEAN
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- Stimate domnule Douglas 
Crowe, am aflat că sunteți aici 
pentru a ofen consultanță Centrului 
de Afaceri Transilvania Deva. Ce 
se urmărește de fapt prin această 
activitate?

- Mi s-a cerut să vin să lucrez 
alături de CAT Deva pentru 
îmbunătățirea managementului, 
cât și pentru a dezvolta o strategie 
de marketing și creșterea calității 
serviciilor oferite membrilor și 
clienților săi.

- Cititorii noștri știu deja 
despre organizația CESO, v-aș 
ruga să ne spuneți, totuși, câte 
ceva despre experiența dumnea
voastră ca om de afaceri și 
membru al Corpului Canadian 
Voluntar de Consultanță în Afaceri.

- Am lucrat aproape 30 de ani 
atât ca director general și director 
de întreprindere în diverse firme 
mici și mijlocii în Canada, 
Republica Dominicană și în Puerto 
Rico. Din 1979, până m-am 
pensionat, în 1987, am lucrat ca și 
consultant pe probleme comerciale 
în Republica Dominicană, pentru 
firme mici și mijlocii, folosindu-mă 
de experiența dobândită anterior, 
ajutându-le să înțeleagă principiile 
de bază folosite în domeniul 
comercial. De când m-am 
pensionat am fost implicat în 10 
proiecte de consultantă oferită prin 
intermediul organizației CESO în

l Columbia, Bolivia și Cehia. Nouă
I

din aceste proiecte au fost într-o 
oarecare măsură similare cu cel 
pentru care mă aflu acum la Deva 
- acela de a lucra cu o organizație 
neguvernamentală (NGO) împăr- 
tășindu-le din experiența mea, 
pentru a-și putea îmbunătăți 
serviciile pe care le oferă.

- Ce credeți despre rolul unor 
astfel de centre de afaceri?

- încă din 1989 sistemul 
economic al României a început să

de grea.
- Ce fel de servicii de 

consultanță ați oferit în Cehia?
- Consultanța în Republica 

Cehă a constat în pregătirea și 
prezentarea a 10 seminarii în 
diferite orașe unde au fost prezenți 
peste 150 de oameni de afaceri 
cehi. Am intitulat aceste seminarii 
,,împărtășindu-vă experiența 
noastră" și în cadrul acestor

CE NE SPUNE UN EXPERT
CANADIAN IN AFACERI

se transforme într-un sistem de 
economie de piață pe care noi îl 
numim „piața liberă". Acesta este 
un sistem total diferit de cel 
existent în România înainte de 
1989 și va fi nevoie de mult timp 
atât pentru persoanele juridice, cât 
și pentru persoanele fizice să 
înțeleagă în întregime cum 
funcționează acest sistem al 
economiei Iibere, de piață. într-un 
mediu de afaceri un astfel de 
centru oferă o gamă variată de 
servicii fiind în primul rând o punte 
de legătură între firmele românești 
și cele de pe piața externă. Fără 
astfel de contacte și fără accesul 
lor direct la consultanța oferită de 
un astfel de centru, evoluția spre 
un sistem de piață devine extrem

seminarii am discutat despre 
principiile de bază ale afacerilor, cât 
și despre management financiar și 
marketing. Apoi am discutat în 
particular cu fiecare manager 
problemele cu care se confruntă 
firma sa. Cele mai frecvent 
discutate probleme au fost cele 
referitoare la motivarea oamenilor, 
de ce este acest lucru important, și 
„care ar fi cel mai potrivit tip de 
societate pentru un singur 
antreprenor sau pentru o afacere 
de familie?”

- Care credeți că este 
problema majoră cu care se 
confruntă Centrul de Afaceri 
Transilvania Deva?

- Acest centru oferă deja o 
gamă largă de servicii comunității urilc>l

de afaceri, dar este nevoie să 
facă mai multe acțiuni specifice 
și pentru mai mulți oameni. După 
cum am văzut este nevoie să 
dezvoltăm un plan de marketing 
mai extins, unul pe care centrul 
trebuie să-l promoveze, astfel ca 
tot mai multe firme să fie 
conștiente de serviciile pe care le 
oferă și să beneficieze în același 
timp de ele. O creștere a 
numărului de membri va da 
posibilitatea centrului să-și 
extindă activitățile sale, iar pe 
viitor un număr tot mai mare de 
firme și persoane să beneficieze 
de serviciile acestuia.

- în perioada cât vă aflați la 
Centrul de Afaceri Transilvania - 
Deva credeți că este posibil să 
mai oferiți consultanță și altor 
organizații neguvemamentale?

- Da, bineînțeles.Sarcina 
mea principală este să îmi duc 
la îndeplinire obligația asumată 
față de CAT Deva, dar pot găsi 
timpul necesar pentru a discuta 
și cu oricare alte ONG-uri sau, 
desigur, și cu oricare din 
membrii Centrului de Afaceri 
Transilvania Deva. Am discutat 
această posibilitate cu d-na 
Flavia Arșoi, directorul executiv 
al centrului, și împreună vom fi 
aici la CAT la dispoziția ONG- 
urilor și firmelor interesate.
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Copii regăsiți cu 
ordinatorul

WJ© -

Disparițiile de copii au do
bândit în America o amploare 
nebănuită. într-un an în SUA se 
înregistrează peste 450.000 de 
copii fugiți de acasă, 5.000 de 
copii răpiți de criminali, 130.000 de 
copii izgoniți din diverse motive de 
acasă. Acestora li se alătură și cei 
circa 350.000 de copii răpiți de 
propria familie. O socoteală sim
plă arată că în țara tuturor posi
bilităților se "volatilizează" anual 
aproape un milion de copii.

Acest "flagel" al disparițiilor s- 
a intensificat cu iuțeală și la noi, în 
România, ceea ce nu se poate 
spune și despre tehnica de a-i 
recupera. Până nu de mult, pentru 
a-i găsi, polițiștii nu aveau la în
demână decât portretele-robot 
făcute de mână, mai mult sau mai 
puțin reușite. La ora actuală, însă, 
grație informaticii, sunt ajutați de 
un procedeu care poate recom
pune imaginea unui dispărut de 
ani de zile. în Statele Unite un 
organism deține această putere 
oferind familiilor deznădăjduite un 
ajutor incomparabil. Denumit "age 
progression program", dispozitivul 
este exploatat de National Center 
for Missing and Exploited Children 
(Airlington Virginia) care se ser
vește de el pentru a încerca să 
găsească câteva din sutele de mii

U_____________ _____

(fândan...
Este primăvară... Alerg pe un 

covor de stele presărat cu lacrimi, 
spre o poartă misterioasă aflată 
la interferența dintre vis și rea
litate. Mă opresc la umbra copa
cilor ce poartă în ei un mănunchi 
de amintiri, pe care aș vrea să le 
retrăiesc. Destinul a închis însă 
pentru totdeauna taina viselor 
mele. Și eu merg înainte...

Străbat un drum, pe care am 
senzația că îl cunosc, dar, în ace
lași timp, sunt conștientă de im
posibilitatea reîntoarcerii. Aș vrea 
să nu mă grăbesc, să trăiesc clipa, 
dar o forță nebănuită mă îndeamnă 
să merg înainte, să cred și să sper. 
Aș vrea să mai stau în loc, de 
teamă să nu regret acest senti
ment de grabă ce mă stăpânește.

Afară este un soare vesel și 
cu toate că oamenii se află într- 
o așa-zisă bucurie generală, eu 
sunt tristă. Sunt tristă pentru că 
înțeleg condiția noastră trecă
toare în această viață și pentru 
că deși nu vreau, mă agăț cu 
disperare de efemer. Sunt tristă 
pentru că adeseori nu înțeleg 
oamenii și, uneori, nu mă pot 

de copii care dispar anual dincolo 
de Atlantic. Permițând transfor
marea în "chip" a unei simple 
fotografii, sistemur oferă un mijloc 
unic în lume de a actualiza por
tretul unui copil ce a devenit între 
timp un tânăr sau o tânără.

Cum s-a ajuns la această in
credibilă realizare? La sfârșitul 
anilor '80, doi profesori de la Uni
versitatea Illinois din Chicago - 
Lewis Sadler și Scott Borrows - au 
avut ideea să valorifice mai ra
țional cunoștințele dobândite în 
medicină, privind evoluția sche
letului facial în timpul creșterii, 
ovalizarea feței, creșterea apen- 
dicelui nazal etc. Cei doi oameni 
de știință au studiat mii de cazuri, 
analizând evoluția formei bombate 
a frunții, proeminența progresivă a 
bărbiei. Ei au corelat aceste ob
servații cu parametri morfologici 
familiali. Stabilind 15 principii 
generale de transformare a feței 
odată cu vârsta, Scott și Adler au 
putut dezvolta o metodă (la înce
put normală), care permite a se 
prevedea evoluția chipului în peri
oade diverse. Apoi procedeul a 
fost informatizat, astfel că după 
două ore cu ordinatorul se poate 
rezolva astăzi orice caz de "re
constituire". (după "Calendarul 
pentru toți") 

înțelege nici pe mine însămi.
Primăvara aduce cu sine un 

nou început. Ar trebui să fie un 
prilej de bucurie, de fericire. Dar 
oare câți oameni mai pot defini 
astăzi Fericirea? Și câți mai caută 
sensul ei? Este primăvară, dar câți 
dintre noi mai știu să se bucure în 
fața unei raze de soare sau a unei 
flori? Câți oameni mai știu că 
stelele strălucesc și că într-o 
noapte de primăvară ele pot fi 
atinse? Câți dintre noi realizează 
că nu trebuie să ai o viață "fericită” 
pentru a fi cu adevărat fericit? ■

Dacă vom crede în vise, vom 
spera, iar dacă vom spera vom fi 
fericiți. Visul, pe lângă dorința 
noastră, se poate confunda uneori 
cu realitatea pe care o căutăm, 
căci ce este visul, dacă nu sim
bolul unui "dincolo" mereu căutat?

Este primăvară...Iar dacă 
frumusețea se poate întruchipa 
într-o floare, atunci haideți să 
credem cu toții în eternitatea 
unei petale de infinit!...

Manuela RUSU, 
elevă - Brad

Azi găinari... poate 
mâine criminali

Poliția din Orăștie a fost pu
să în alertă în urmă cu câteva 
luni, întrucât o bandă de hoți a 
comis într-o perioadă scurtă de 
timp o mulțime de furturi. Dar 
cum orice început are și un sfâr
șit după numeroase căutări și 
zile de cercetări făptașii au fost 
depistați. Surpriza nu a fost mi
că când s-a văzut cine sunt to
tuși hoții: Lupu Alin Petru, Moldo
van Dorel Constantin, Bumbi 
Sorin și Bârsan Lulu Lucian, toți 
patru având vârsta până la 14 
ani.

în noaptea de 16/17 martie 
Lupu Petru Alin și Moldovan Do
rel Constatin au comis trei spar
geri: la Barul Terasă - Coroană. 
Magazinul S.C. Tarexim Prod 
SRL, precum și la un chioșc de 
presă, locuri de unde au furat 
bunuri de circa jumătate de mili
on de lei. în noiembrie-decem- 

Trei dintre cei patru tineri infractori din Orăștie 
Moldovan Dorel Constantin, Lupu Petru Afin ș/ Bumbi Sorin.

j Poște 
rubricii

Ioana Ghimpău (elevă), Ra- 
poltu Mare

Mulțumim, în primul rând, 
pentru urările adresate redacției 
noastre. Apreciem gestul tău de 
a ne împărtăși o parte din reali
zările și gândurile colectivului 
clasei a V-a de la Școala Gene
rală din Rapolt. Am reținut astfel 
dintre acțiunile organizate în cel 
de-al doilea trimestru școlar con
cursul pe teme de circulație și 
programul artistic prilejuit de ziua 
de 8 Martie. "Pentru vacanță ne
am propus să cunoaștem mai 
bine împrejurimile satului nostru, 
organizând împreună cu diri
gintele nostru, dl. Medrea Gheor- 

brie 1997 cei patru minori au 
spart chioșcul Rodipet de trei ori, 
au pătruns în locuința lui Pădure 
Ștefan din localitate și l-au tâlhă
rit pe un copil de la care au luat 
3000 de lei și un pachet de țigări.

întrebați de ce fură cei trei 
minori au dat vina unul pe celălalt 
și pe lipsurile în care trăiesc fa
miliile lor. Lupu Petru Alin, deși 
împlinește 14 ani abia în 2 aprilie, 
ne-a mărturisit că fură de la 11 
ani, primul obiect care l-a tentat 
fiind o bicicletă. Cât despre nu
mărul furturilor nu-și mai amin
tește câte are la activ. El mai 
spune că de când s-a apucat de 
furat are la activ câteva sute. Cu 
banii de pe obiectele furate cei 
patru minori din Orăștie merg de 
cele mai multe ori la jocuri me
canice, loc unde se duc toate 
"economiile" obținute din vân
zarea obiectelor furate.

ghe, o excursie p,e traseul: Gau
ra Ursului, Peștera Mare și Ca
bana Pleșa".

Ce să mai spunem decât că 
vă dorim, ție și colegilor tăi, o 
vacanță cât mai plăcută, de care 
să vă bucurați din plin!

Adrian Dan (elev), comuna 
Ribița.

Am citit "poezia" pe care ai 
trimis-o redacției noastre, dar 
mai mult de atât (s-o publicăm, 
adică) nu putem face. Prima 
condiție pe care trebuie s-o înde
plinești pentru a aspira la o crea
ție literară, fie proză, fie poezie, 
constă în a stăpâni cât mai bine 
limba română (în cazul tău). Or 
la acest capitol mai ai încă foarte 
mult de muncit și ar fi bine să iei 
în serios gramatica, limba și 
literatura română, în general; 
ești, totuși, în clasa a Vl-a...

Ești un adolescent timid și 
romantic, de curând ai împlinit 
18 ani, ai o prietenă la care ții 
mult dar simți că ea așteaptă din 
partea ta mai mult decât flori, 
plimbări sub clar de lună și să
rutări.

DIALOGU*1 ?))

Problema este că tu ești 
încă virgin.

Știu că în ziua de azi vir
ginitatea nu mai este o mân
drie ci o rușine, nu doar pentru 
fetele ce au 18 ani dar mai 
ales pentru băieții care încă 
nu au devenit bărbați. Viața 
are un ritm mult mai rapid și 
mai intens, aceasta presu
pune și o viață sexuală mai 
timpurie - dar nu neapărat!

Precizare
în urma publicării în numărul 

2093 (din 11 martie a.c.) al ziaru
lui nostru (pagina Club T) a poe
ziei "Ce să-ți aduc eu, mamă?", 
am primit la redacție o sesizare.

Dl Ion Beg, din Hunedoara, 
membru în Asociația Evanghe
lică "Oastea 'Domnului" din ca
drul Bisericii Ortodoxe Române, 
s-a simțit "obligat moral" să ne 
atenționeze asupra unui... pla
giat. Versurile poeziei cu pricina, 
semnate de Georgiana Andreea 
Barb (Liceul Teoretic "lancu de 
Hunedoara"), aparțin de fapt 
poetului creștin Traian Dorz,

Tinerii si infracțiunea

AU ABANDONAT ȘCOALA Șl S-AU APUCAT DE FURAT
Poliția din Lupeni cerce

tează doi minori din localitate 
care au abandonat școala și 
s-au apucat să fure din auto
turisme. V.S și O.l. au câte 15 
ani, iar într-o noapte au 
"spart" autoturismul lui Vasile

ȘI-A FURAT PĂRINȚII Șl A FUGIT DE ACASA
Tot minor este și P.I.A 

din Hunedoara. El are 16 
ani și este elev. Recent, a 
furat de la părinți bunuri în

LA VOLAN FĂRĂ PERMIS
La Petrila, Ovidiu Sălăjan, 

de 18 ani, a fost depistat de 
polițiști conducând un auto
turism fără a avea permis de 
conducere.

Părerea mea e să fii sincer cu 
prietena ta, dacă ține la tine și te 
iubește cu adevărat va fi mândră 
să fie ea prima femeie din viața ta. 
Poate este și ea virgină?... Nu vă 
grăbiți, nu ratați această ocazie 
unică, voi puteți să o transformați 
într-o clipă de neuitat sau într-un 
eșec total. Dacă vă iubiți cu ade
vărat, veți găsi și calea cea bună. 
Nu e nici o rușine, nu te lua după 
"gura liceului".

Cel mai important este să ai 
răbdare, încredere și multă iu
bire. Nu te aștepta să fii as în 
materie de sex de la prima oca
zie și a face sex trebuie să în
veți, dar față de materiile pe 
care le înveți la șco'ală, în mate
rie de sex te va ajuta mult și 
instinctul. Nu te grăbi, ai răb
dare. Iubește!

Ina DELEANU

conducătorul amintitei mișcări 
religioase. (Spre exemplificare, 
ne-a fost trimisă această poezie 
în contextul altor câteva de ace
lași gen scrise de T.Dorz).

în asemenea împrejurări, nu 
putem decât să subscriem afir
mațiilor vigilentului nostru cititor: 
"Este de neînțeles cum o tânără 
de liceu își ia îndrăzneala să-și 
scrie numele sub versurile alt
cuiva, versuri udate cu lacrimi, 
scrise pe cioburi de sticlă, prin 
Gherle și Aiuduri, prin Delte și 
Bărâgane"...

PS. în privința "ofertei" refe
ritoare la poezia religioasă, vă 
putem spune că, deocamdată, 
avem în atenție propunerea dv.

-

Ivanuș parcat chiar în fața 
blocului unde locuia.

Radiocasetofonul în va
loare de 300.000 de lei pe 
care l-au furat nu le-a folosit 
la nimic, trebuind să-l resti
tuie păgubașului.

valoare de 600.000 de lei, 
după care a dispărut de la 
domiciliu. A fost depistat 
însă de polițiști.

în.schimb, la Deva, lonuț 
Dorin Filip, de 26 de ani, a 
fost surprins conducând un 
autoturism cu număr de în
matriculare fals.

MUSIC BOX TNXS (V)
Primul extras pe single 

din albumul Listen Like This, 
intitulat This Time, o piesă cu 
puternice influențe Rolling 
Stones, a figurat în top 30 din 
revista Billboard. Cu acest 
prilej redactorul Stephen 
Thomas Erlevine afirma: 
"INXS și-a finalizat tranziția 
spre un excelent rock'n’roll 
singles band cu acest album. 
Dacă până acum ei nu aveau 
sound închegat văzându-se 
cg sunt în căutarea unei linii 
melodice caracteristice, cu 
acest disc au atins nivelul 
așteptat. Listen Like Thieves 

este o mixtură de funk, AOR, 
hard rock și chiar heavy metal. 
Noua orientare se simte în 
piesele What You Need, Listen 
Like Thieves și Kiss The Dirt 
(Falling Down The Mountain), 
de departe cele mai reușite din 
album".

în 1986 grupul a avut un 
turneu mondial cu mare priză 
la public. La 12.04.1986 sin- 
glelul What You Need a atins 
locul 5 în revista Billboard fiind 
primul hit al grupului INXS în 
afara granițelor Australiei. Pe 
parcursul turneului mondial ce 
a durat peste un an au fost 

înregistrate numeroase sec
vențe audio și video, care au 
stat la baza a numeroase dis
curi neoficiale printre care se 
numără Original Sin (Live St. 
Gallen ’86), Don't Look At Me, 
Burning (Live - disc raritate) și 
casetele video Search of Ex
cellence și What You Need.

Michael Hutchence a fost 
ales de regizorul Richard 
Loewenstein să joace rolul 
unui tânăr răzvrătit în filmul 
Stuntman. Debutul cinema
tografic al lui Hutchence deși 
șters a însemnat începutul 
colaborării cu regizorul 

Loewenstein, care va realiza 
apoi videoclipurile grupului 
INXS, punând accent pe ima
ginea de sex simbol a lui 
Michael.

Revenit din obositorul tur
neu Hutchence s-a retras în 
apartamentul său din Hong 
Kong începând să compună 
piese noi. Apoi s-a reîntâlnit cu 
ceilalți membri ai grupului 
INXS intrând în studiourile 
Rhinoceros din Sydney pentru 
a înregistra un album nou. De
oarece ultimul album s-a bucu
rat de o apreciere internațio
nală presiunea asupra gru

pului era foarte mare, fanii 
așteptând un disc la fel de 
reușit. înregistrările au durat 
mai mult decât de obicei pro
ducătorul Chris Thomas, ingi
nerul de sunet David Nicholas 
și asistentul Paula Jones do
rind ca finalizarea înregistră
rilor să se facă în studioul La 
Grande Armee din Paris. Mi
xajul a fost realizat de Bob 
Clearmountain și asistentul 
Richard Moakes în Air Studios 
din Londra. Rezultatul a fost 
albumul "Kick" care a răsplătit 
așteptările fanilor, fiind cel mai 
reușit disc al grupului și având 

o cifră de vânzare de patru 
milioane de exemplare.

Apărut la sfârșitul anului 
1987 albumul Kick a fost 
No.1 în Australia, No.,3 în 
Billboard (27.02.1988) și No. 
12 în UK. Pe el sunt incluse 
piesele: Guns In The Sky/ 
New Sensation/ Devil Inside/ 
Need You Tonight/ Mediate/ 
The Loved One/ Wild Life/ 
Never Tear Us Apart/ Mystify/ 
Kick/ Calling All Nations și 
Tiny Daggers.

- va urma -
Horia SEBEȘAN
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc casă, fundație, 
apă, proiect, 650 mp, Brad. 
227448, 218147 (3124)

• Vând teren intravilan 680 
mp, grădină 1900 mp, în Sîn- 
tuhalm. Tel. 260839 (2976)

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

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

• Vând apartament 3 camere, 
parter, zona Gojdu. Tel. 213019 
(2978)

• Vând apartament 4 camere, 
bl. 5, b-dul Decebal. Tel. 
218749 (3122)

• Vând cabană lemn, de-
montabilă, Albac. Tel. 621897 
(2985) >

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria, bl.2/26. Tel. 261549 
(2984)

• Vând casă cu etaj în satul 
Brănișca, cu grădină 15 ari, 
ieșire la Mureș, 150.000 DM. 
Tel. 666415 sau 094/825908, 
familia Lazăr Teodor (2986)

• Vând casă în corn. Cîrjiți, 
două camere, grădină 320 mp, 
preț informativ 27.000.000 lei. 
.Tel.’627124 (3126)

• Vând casă cu grădină sau 
schimb cu apartament, Geoa- 
giu, str. Rîului, 37 (2736)

• Cumpăr apartament 3 
camere , exclus zona Micro. Tel. 
223659 (3278)

• Vând apartament 3 camere, 
bucătărie, 3x4, îmbunătățiri. Tel. 
213753 (3280)

• Vând casă cu grădină în 
Ghelar, sau schimb cu apar
tament 2 camere în Hunedoara, 
plus diferență. Relații la tel. 
718826, după ora 17. (4162)

• Vând apartament cu o 
cameră, Geoagiu Băi. Informații 
tel. 712350 (4161)
r • Vând Renault 9 TD, fa- 
bricație 1986-. Tel. 217267, 
după ora 17 (2984)

• Vând Volvo 144, ireproșabil, 
înmatriculat, tapițerie .piele, 
benzină 1800. Tel. 261582 
(2982)

• Vând Dacia 1300. Tel. 
214769 (2979)

• Vând urgent, prețuri fixe : 
tractor U 650- 28.650.000, trac
tor chinezesc nou- 30.000.000, 
tractor 445- 26.850.300, cabină 
445- 2.950.000. Tel. 624394, 
după 13,30 (2448)

• Vând Raba 10 tone, preț 
negociabil, Orăștie, tel. 247113 
(2733)

•Vând VW Golf II, Turbo Die
sel, înmatriculat, 1998, Căstău, 
nr. 203. (2735>

• Vând serviciu masă yena,
fumuriu: câte 6 farfurii adânci, 
late, mici,6 castronele,6 pa
hare, 6 căni cafea cu farfu
rii,castron supă, platou friptură, 
preț 450.000. Tel. 215729 
(2974)____________________

• Vând motor electric 5,5 kW, 
1500 rot/min și forjă. Teiu, nr. 19 
(2981)

• Vând armă vânătoare, 
calibrul 12 mm. Tel. 094553080 
(2989)

• Vând stupi. Brănișca, nr. 
168, tel. 666521 (2994)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

•Vând repatriere, tel. 722288 
(4160)

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

• Vând motocultor Elti 4- 
MC1, cu remorcă, plug, freze, 
săpătoare I și II, preț 5,5 mili
oane. Informații Geoagiu Sat, 
tel. 411 (2734)'

• Vând programare Dacia 
Break, în 7.04.1998. Informații 
tel. 054/242568 (2737)

• Vând calculator Pentium 
686, cumpărat în 10.1.1998, 
garanție trei ani, program Ciel, 
9.000^000. Tel. 651465, după 
ora 20. (27781

• Primăria comunei Mărtinești 
organizează în data de 5.04., ora 
15, ședință pentru angajarea de 
cioban în satul Mărtinești. (1298)

DIVERSE

• Licitație în 2 aprilie, lucrări 
hidroizolație bloc, în Vața de Jos. 
Informații la centrala telefonică 
Vața, orele 7-9, domnul Pag. 
(2987)

DECESE
PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Avram C-tin 
eliberată de FE Deva. O declar 
nulă. (2983)

ÎNCHIRIERI

• Familia îndoliată anunță 
decesul, după o grea suferință, 
a celui care a fost

prof. IOAN CIOFÂCĂ

înmormântarea va avea loc 
azi, 1 aprilie, ora 14, de la 
Casa Mortuară. (3129)

• Primesc fete în gazdă. Tel. 
213110 (3120)

• Ofer garsonieră de închiriat. 
Tel. 621134, orele 16-19 (3123)

• închiriez o cameră în zona 
pieței, plata anticipat. Tel. 
229622 (3127)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut fierar betoniști și 
dulgheri pentru Israel, plecare 
rapidă. Alba lulia, Gh.Doja, 28 . 
Tel. 058 812439 (3184)

• Efectuez transport 1,2 tone 
- I0 mc. Tel. 623835, după ora 
18 (2976)

• Angajez mecanic auto și 
inginer mecanic auto, absol
vent. Tel. 092/223184, 230216 
(2990)

• Economist întocmesc evi
dență contabilă pe calculator. 
Tel. 216702, după ora 17 (3125)

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

I Societatea Comercială 
ROMPSRO SA Orăștie
cu sediul in Orăștie, str. Codrului, nr.25

organizează licitație publică cu strigare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 
aprobată prin Legea nr.44/1998 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 55/1998 pentru 
vânzarea următorului activ:

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire
Cămin de nefamiliști Locuință Orăștie, str. Mureșului, nr.8 2.244.000.00 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător. Licitația va avea loc la 
data de 23.04.1998, ora 10, la sediul societății. în caz de neadjudecare la prima ședință se va 

organiza cea de-a doua ședință a licitației pe data de 30.04.1998.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sediul societății 

comerciale intre orele 8-12.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, la telefon 242050 - ing. Drâgan Viorel.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 

9,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare precum și dovada achitării contravalorii dosarului 
de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 251100968000011 
deschis la BRD Orăștie taxa de participare de 1.000.000 lei și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în preț urmând ca acesta să fie vândut 
cumpărătorului activului, conform prevederilor legale în vigoare.

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

Numai prin 
“Cuvântul liber”

Cele mai operative, mai ieftine și mai 
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.

METROPOL S.A. 
v'î*. Companie Internațională de Asigurări și Reasigurări

prin
• Sucursala Deva, sir. M. Eminescu, bl C2, ap. 45, Tel. 054-227995 și 054-234140. 

• Agenția Petroșani, sir. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l, Tel. 0 5 4-5 4 4974.
• 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.

CU METROPOL SIGUR, NICIODATĂ SINGUR!

Casnica

ADUCE CALITATE VIEȚII

/

9 700 lei pentru rufele albe
® 400 lei pentru rufele colorate
Notă: aceste costuri sunt valabile pentru spălarea unui kilogram de 
rufe, la încărcare maximă de 5 kg (calculate in februarie 1998)

parter. Deva

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

Bd. 
Bd. 
Str. 
Bd.

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. HI.
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr 44, Vulcan
QUASAR - 
QUASAR 
QUASAR 
QUASAR -
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIM AL - Bd. Dccebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. I Decembrie 1918, nr. I09A, Petroșani

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de costul 
spălării unui 
kilogram de rufe.
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CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE AL S.P.I. 

C ARMETAPLAST DEVA S.A.
cu sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 73 

convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 15.04.1998, ora 11,00, la sediul firmei, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei 
de 31.03.1998, care este și dată de referință pentru dobândirea 
dividendelor pe 1997, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de administrație pe anul 1997.
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 1997.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi pe 1997.
4. Repartizarea profitului net pe anul 1997.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 1998.
Documentele și materialele referitoare la problemele 

incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul firmei 
CARMETAPLAST S.A. Deva, începând cu data de 10.04.1998.

Acționarii vor putea fi reprezentați, conform prevederilor 
legale, și prin reprezentanții mandatați prin procură spe
cială.Formularele de procură se pot ridica și depune la sediul 
firmei până cel târziu la data de 10.04.1998, ora 14,00.

Accesul în sala de ședințe se face pe baza buletinului de 
identitate.

în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite 
prevederile legale, adunarea generală se va reprograma în 
același loc pe data de 16.04.1998, ora 11,00.

OFERĂ: cultivatorilor de porumb - pentru anul 1998 - o gamă variată 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

* Potențial ridicat de producție
* Adaptabilitate la recoltarea mecanizată
* Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării

• Coacere uniformă și sigură
• Rezistență sporită la secetă, boli și cădere
• Suportă densități mari

Alege Acum si vei Câștiga!
Natacha - Hibrid triliniar extratimpuriu, cu potențial de producție foarte Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la 

ridicat (peste 9000 kg/ha). Distribuitor autorizat al firmei Pioneer

Informații suplimentare se pot obține la telefon 054/227104,

Tirabella -

Helga -
Monessa Nou
Clarica Nou -

Raissa -

Hibrid triliniar extratimpuriu cu potențial de producție ridicat 
(peste 8500 kg/ha)

Hibrid simplu timpuriu, foarte productiv (peste 10.000 kg/ha)

Hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție de peste 10.500 kg/ha

Hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție foarte ridicat 
(peste Îl.000 kg/ha)

Hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție ce depășește 
Îl.000 kg/ha. Se poate cultiva și pentru siloz.

SC ALFSIM IMPEX SRL
Simeria Veche, nr.85, 

tel. 054/261166 
Zilnic: 9-18

Vinde și pe cupoane 

DIRECTOR DE ZONĂ:
Gribincea Nicolai - tel.: 054/262038; 

mobil: 018 628991
Dărăbanț loan - tel.: 054/233595; 233574; 

mobil: 018 628990.

Convoacă adunarea generală a acționarilor la 
data de 14 aprilie 1998, ora 14, la Casa de Cultură 
Deva, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor până la data de 31 martie 1998, cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al managerului pe anul 
1997.

2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și 

pierderi pe anul 1997. Repartizarea profitului și a 
dividendelor.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 1998.

5. Diverse.
începând cu data de 6 aprilie 1998 documentele 

referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul 
societății. Acționarii pot participa la Adunare pe bază 
de certificat de acționar, procură specială (ridicată de 
la sediul societății) și buletin de identitate. în caz de 
neîntrunire a cvorumului legal, Adunarea se convoacă 
pe data de 16.04.1998, în aceleași condiții.

SC COMBOR S.A. ORĂȘTIE1
cu sediul în str. Luncii, nr.3

CONVOACĂ
adunarea generală a acționarilor, în data 
de 14.04.1998, ora 12, la sala ASTRA din 

Orăștie, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și. 

pierderi.
2. Raportul de activitate pe anul 1997.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli : 

pe anul 1998.
Informații suplimentare la tel. 242350.

------------------------- — ........... — - —

S.C. AGROMEC S.A. 
ORĂȘTIE

Convoacă adunarea generală a acționarilor 
pentru data de 14.04.1998, ora 10,00, la sediul 
unității din str. Luncii, nr. 4.

Relații suplimentare la tel. 241355.

PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL
71203 - str. George Călinescu, nr.13, București l, ROMÂNIA, Tel: 01/230.98.10; Fax: 01/230.98.33

.---------------------- -------------------------------------------
Societate comerciala angajează agent comercial 

cu experiență în domeniu, 

posesor carnet de conducere categ.B. 

Informații tel: 092/353665.
s ~ - ____ ____ ________

r AGENȚIILE DE PUBUClTfiTE' 
"CUVÂNTUL LIBER" 
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

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

Uf HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel. 716926);
* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), la 

sediu! S.C. “MERCUR";
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 

“Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresu/ui, nr. 1 (în spațiul 

secției foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 

rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine a 
tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.
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^CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC "HORTINA" SA DEVA

Convoacă adunarea generală a acționarilor, în ziua de 13.04.1998, 
ora 12,00, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și al cenzorilor.
2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1998.
4. Diverse.

cu sediul în str. Luncii, nr.1
CONVOACĂ:

Adunarea generală a acționarilor, în data de 
14.04.1998, ora 10,00, la sala ASTRA din Orăștie, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului și a contului de profit 
și pierderi.

2. Raportul de activitate pe anul 1997.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 1998.
Informații suplimentare la telefon 241640.

v-
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REVISTA ROMÂNĂ DE BARTER, 
LEASING Șl VÂNZĂRI ÎN RATE

Publicape 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 1h contul ni 
251100922008183 B.R.D.-SMB, pe adresa redacției: str. Generai Dona 
nr. 20, sector 1, București. Tel/Fax: 01.614.55.38 €-«nall: barter@tx.rc

Pentru asociații, colaboratorii dvs.! 
Pentru părinți și copii!

feȘ. .NMHOI
Mesajul dvs. ii poate găsi

ORICÂND Șl ORIUNDE!
S.C. Transilvania Multi Media SRL.

Tel. 217860 • 219204

mailto:barter@tx.rc
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RESTRUCTURAREA HAC Of VA
(Urmare din pag. 1) 

la Alba lulia, după calcule es
timative. ar afecta anual 
bugetul cu cheltuieli supli
mentare de circa 20 miliarde 
lei, costul luptei pentru ciolan 
fiind suportat, evident, din 
banii contribuabililor. Această 
luptă disperată este percepută 
ca o manifestare a orgoliilor lo
cale, la bază neexistând o 
strategie de eficiență clară, 
care să justifice un asemenea 
mod de restructurare. în 
același timp s-a amintit că 
între prefecturile celor două 
județe nu există neînțelegeri 
sau.tensiuni, însă se resimte 
implicarea politicului, deși aici 
s-ar putea invoca și principiul 
solidarității, ținând seama de 
efortul specialiștilor și al altor 
lucrători deveni pentru 
proiectarea și organizarea 
fluxurilor in mineritul din 
județul Alba. De asemenea, 
divizarea companiei presu
pune împărțirea subvenției 
intre mai mulți beneficiari, 
ceea ce nu asigură o utilizare 
judicioasă și susținerea în 
viață a unor exploatări

miniere, cum ar fi spre 
exemplu și cea de la Baia de 
Arieș, care stă cu 500 tone 
minereu pe stoc, neavând 
desfacere. într-o asemenea 
situație, se înțelege, o astfel 
de unitate poate să fie 
închisă. Fapt ce se întâmplă 
obligatoriu atunci când se 
ajunge la divizări și împărțiri 
de fonduri la mai mulți 
beneficiari, suma totală ce se 
repartizează fiind însă 
aceeași, adică la fel ca 
pentru o singură companie.

Pe lângă alte conside
rente ce pledează pentru 
înființarea unei singure 
companii naționale la Deva, 
se mai invocă și faptul că aici 
s-au stabilit deja unele 
legături cu partenerii străini 
interesați de dezvoltarea 
minieritului românesc, iar 
opțiunea majorității specia
liștilor și salariaților este 
aceea de a se menține sediul 
companiei la actuala regie.

Nădejdea este că, în cele 
din urmă, rațiunile de ordin 
economic vor învinge.

Ofertă specială 
pentru agricultori

Dl loan Poenar, patronul SC 
Agrotranscom Hermes Impex 
SRL Brad, ne-a precizat că, prin 
unitatea pe care o conduce, cât 
șl prin colaboratorii firmei, 
posesorii de cupoane agricole 
beneficiază de ofertă 
specială ce cuprinde toată 
gama de produse necesare 
campaniei agricole din acest 
an. Astfel, in schimbul cupoa
nelor agricole Agrotranscom 
Hermes Impex SRL Brad oferă 
celor Interesați cartofi de 
sămânță din soiurile Desiree, 
Sânte șl Ostara, sămânță de 
grâu de primăvară, ovăz, 
porumb din soiurile Turda 200, 
Elan și Doina, orzoaică, 
semințe de trifoi, lucernă șl 
ghlzdel, sfeclă furajeră, 
motorină prin punctele de la 
SMA - Bala de Criș, 
îngrășăminte chimice, azotat

de amoniu, nitrocalcar șl 
gamă completă de erblcide.

Toate aceste produse se 
pot găsi în magazinul 
societății, situat în piața 
Avram lancu din Brad, precum 
șl prin punctele la Baia de Criș 
(fostul aprozar), precum și 
prin colaboratorii societății 
din Gurasada, Câmpuri- 
Surduc, Sârbi, Sălașu de Sus, 
Pietriș, Birchiș șl Boța. De 
asemenea, produsele nece
sare campaniei agricole se 
mal pot obține și prin 
camerele agricole de la Vața 
de Jos, Hălmagiu, Vârfuri, 
Pieșcuța, Gurahonț, Died, 
Almaș, Rădești și Crocna.

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

Corne! POENAR

SC SANSIECIt S.A..
str. Aeroportului, nr.l, Sîntandrei

Convoacă adunarea generală a 
acționarilor pentru data de 15 aprilie 
1998, ora 17,00, la sediul societății.

Ordinea de zi:
1. Modificarea statutului societății;
2. Alegerea consiliului de admi

nistrație;
3. Diverse.

Sucursalei Credit Rank 
Hunedoara - Deva
consilier juridic.Angajează

Informații Ia tel. 211853 și la 
sediul băncii din str. Decebal, bl.8, 
parter..

In cadrul unei conferințe 
presă care a avut loc de

jde _____________________.

I curând la Prefectura județului 
I nostru s-a făcut precizarea 
| că, în ciuda speculațiilor din 
| mass-media, privind numărul 
.neglijabil de societăți 
•comerciale create după 
I august-septembrie 1997, 
|când a intrat în vigoare 
| Ordonanța nr. 22 referitoare 
«la disponibilizările din minerit, 
! realitatea este cu totul alta. în 
Jacest sens reprezentantul

/------ -----------------------------------------

D.G.m.P.S. a județului 
Hunedoara a afirmat că 
datele atestă înființarea în 
Valea Jiului, după înce
perea disponibilizărilor, a 
392 asociații familiale, a 
118 societăți comerciale și 
a 332 de-activități inde
pendente.

Există, deci, temeiul 
credem că speculațiile 
au nimic comun 
realitatea. (N.T.)

să
nu
cu

CU ACTIVITATE
PROFITABILĂ

Având in vedere că numeroși 
acționari din județul nostru au 
subscris titlurile de proprietate la 
SIF (fost FPP) Banat-Ciișana, 
președintele acestei unități 
aprecia că pe lângă veniturile 
totale de circa 97 miliarde lei 
realizate în anul trecut, profitul net 
obținut în perioada perspectivă 
va permite repartizarea ca 
dividende, în raport de hotărârea 
adunării generale, a peste 40 
miliarde lei. Prin nivelul activității 
profitabille ce o desfășoară, SIF 

J3anat-Cnșanq se clasează între

I 
■! 

11 
11 
i I

I
I

I
J
X

primele 100 de societăți, din 
cele 4000 care s-au aflat pe lista 
Programului de Privatizare în 
Masă, din punctul de vedere al 
mărimii dividendelor distribuite, 
estimându-se că pentru acest 
an sunt posibilități să fie dublată 
suma dividendelor, ceea ce 
îndreptățește constatarea că 
vânzarea acțiunilor duce' la 
pierderea șansei de a primi 
anual venituri și de a putea 
transmite urmașilor aceste titluri 
de valoare. (N.T.)

^cnFFrrr-
r-rrrrr

31 MARTIE

IdolarSUA 8490 iei
1 marcă germană 4595 lei
100 yeni japonezi 6378 lei

1 liră sterlină 14236 lei

1 franc elvețian 5577 lei
1 franc francez 1372 lei
100 lire italiene 466 lei

Cursurile incluse in această listă au la bază cotații ale societăților 
bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. 
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacții 
efective de schimb valutar și înregistrări.
_____________________ ✓

/

/I

I S.C. APROTEIIRA S.A. ,
Asigură orice cantități de îngrășăminte!» plata prin instrumentele de | 

I decontare cunoscute si prin cupoane agricole. .
■ Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000lei și 105.000lei/sac, în ! 
I funcție de sortiment și conținut de substanță activă. •

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

Livrarea se face Io prezentare, având stoc asigurat, en gros și en detail.
Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri din județ. |

Informații la sediul 5. C. APROTERRA 5. A. Simeria, i

I telefoane: 054/260424,260966. }

z

“Nutriția infantilă - esențaI 1
sănătății unei generații”
In cadrul “Zilelor Kraft 

Iacobs Suchard in 
România" a fost lansat 
programul pilot educa
țional “Nutriția infantilă - 
esența sănătății unei 
generații”, ce se va 
desfășura cu sprijinul 
Institutului de Nutriție și 
Boli Metabolice “N. N. 
Paulescu ” din Capitală.

Program ul se ‘va 
desfășura pe două nivele: 
unul adresat elevilor, care 
vor beneficia de in
formații despre o nutriție 
sănătoasă, oferite de 
medici de specialitate iar 
celălalt va consta în 
editarea unui pliant cu 
informații esențiale

despre alimentația 
noului născut, care va fi 
oferit gratuit mamelor la 
ieșirea din maternitate.

Kraft Foods Interna
tional a achiziționat de la 
F.P.S. pe data de 10 
februarie 1994 82 la sută 
din acțiunile S. C. Poiana - 
Produse Zaharoase S.A. 
Brașov pentru suma de 
4,4 milioane USD iar in 
primii patru ani de la 
achiziție a investit 22 
milioane dolari pentru 
modernizarea celor două 
unități ale fabricii și 
pentru creșterea capa
cității de producție.

/ !ț Vinde pui Vii peste i kg la
.. ' PREȚUL DE25000 LEI/BUC, CU 

TVA, DE LA FERMA NR.3 ȘOIMUȘ.

SC POLIDAVA S.A. 
Deva

Efectuează la cele mai avantajoase 
prețuri transporturi până la 7,5 tone.

Relații, zilnic, la telefoanele 220712, 
221750, intre orele 7-15.

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

Lichior cireșe negre 20

ROM 30 
VODC Ă 30

PACIIII AIB 25

| Apft minerals BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică
Zârneștl

* Petrești
•» Prundul Bărgăulul

SC SANSERE Sîntandrei S.A.
STR. AEROPORTULUI, NR.t, SÎNTANDREI

Vinde prin licitație publică deschisă 
mijloace fixe neamortizate integral. Licitația 
are loc la sediul societății vineri, 17 aprilie, 
ora 10,00, și se repetă în fiecare zi de vineri 
până la epuizarea stocului.

Informații la telefon 621052.
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