
- Sunteți, stimate die loan 
Pintea, director general al 
S.C. Germisara S.A. De când 
ați preluat această funcție și 
care a fost starea spațiilor de 
cazare la data respectivă?

- La 1 octombrie 1997, deci 
de un an. La preluarea societății, 
starea spațiilor era următoarea: 
hotelul "Diana" funcționa la ca
pacitate, "Germisara" era închis 
și distrus. închisă și plină de 
igrasie era și Vila 6 (fosta vilă a 
partidului). Complexul "Ștrand" era 
închis, fiind în extrasezon, de 
asemenea Cantina 1 și 
carmangeria; restul vilelor erau în 
locație de gestiune.

- Ce v-ațl propus să faceți 
în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de cazare și ce 
oferă în prezent stațiunea?

La S.C. Germisara S.A.
Program complet de tratament, condiții 

optime de cazare
- Am trecut imediat la 

rezolvarea celor mai presante 
lipsuri: am rezolvat problema 
preîncălzirii apei mezotermale în 
piscina Hotelului Diana (pentru 
tratamente); am rezolvat 
reevaluarea societății și a 
activelor; am efectuat stadiul de 
evaluare a rezervelor de apă 
mezotermală și turbă terapeutică 
din perimetrul hidrologic al stațiunii; 
a fost amenajat sediul societății la 
H. Diana, fiind mutat de la Vila 7.

în aceeași perioadă am reușit 

privatizarea în sistem leasing, con
form H.G. 457, a patru vile, 
gospodăriei anexe și autoservirii 
"Turn”. S-a introdus sistemul de 
asigurare a persoanelor care 
sunt cazate la noi. La hotelul Diana 
a fost instalată o stație de satelit 
cu 8 canale, centrală muzicală pe 
calculator, centrală telefonică 
automată asistată de calculator, 
interfon la intrare, au fost instalate 
34 televizoare, s-a realizat 
instalația de radioficare. în același 
hotel s-a trecut la recondiționarea 

camerelor, a instalațiilor sanitare 
uzate din băi. S-au recondiționat 6 
camere și s-a reparat mai mult de 
jumătate din acoperiș, înlocuind 
tabla cu materiale moderne ce se 
folosesc în prezent. Am refăcut 
complet acoperișul și aerajul 
piscinei. Peste 65 milioane de lei 
au fost alocate pentru cumpărarea 
de garnituri de pat, prosoape, 
veselă, tacâmuri, pahare. La 
carmangerie s-au utilat două 
camere de frig și s-au făcut 
reparații la instalațiile de apă și gaz, 

a fost zugrăvită sala de mese la 
cantina 4 și utilată cu mese și 300 
de scaune, ceea ce a permis 
organizarea și aici a unor mese 
festive.

- Hotelul “Germisara” v-a 
dat mult de lucru, dată fiind 
starea jalnică în care l-ați 
preluat.

- într-adevăr. Acesta a fost 
închis în iarna ’94-'95, fiind distrus. 
S-a refăcut complet acoperișul și 
s-au reparat instalațiile de apă 
rece și caldă menajeră, s-a 

reparat și pus în funcțiune 
centrala termică din hotel, iarîn 
prezent se continuă reparațiile 
la instalația de încălzire centrală 
și punerea ei în funcțiune.

După finalizarea lucrărilor la 
acoperișuri, vom putea trece la 
amenajările interioare, care 
necesită însă fonduri. în măsura 
în care vom avea bani - 
menționez că nu avem credite 
bancare - vom finaliza și aici 
toate lucrările. Fac o paranteză 
pentru a spune că am preluat 
societatea cu un pasiv de peste 
500.000.000 de lei și la finele lunii 
iunie '98 am înregistrat un profit 
de peste 200 milioane de lei.

Convorbire realizată de 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)
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în luna octombrie a.c. sunt 
programate următoarele date 
pentru ținerea târgurilor: la 
Orăștie - 4 octombrie (măr
furi), la Petrila (11 -mărfuri și 
26 - animale), la Ilia și Pui (14
- animale și mărfuri), la Băcia 
(17 - animale și mărfuri), La 
Călan, Balșa și Dobra (26 - 
animale și mărfuri), la Zam (30
- animale și mărfuri). Celelalte 
târguri agroalimentare și de 
mărfuri au loc la datele 
convenite tradițional. (N.T.)
\:______________ /

22 de mineri de la : 
IPetrila Sud au primiți 

transferul la | 
I mina livezeni
I Sub spectrul închiderii minei | I Petrila Sud, așa cum a anuQțat ■ 

conducerea RAH Petroșani, și ■ 
| nedorind să ajungă în șomaj, chiar | 
■ și cu 10-20 de salarii, 22 de mineri ■ 
1 de la această unitate s-au blocat 1 
| în subteran, în urmă cu câteva zile, | 
■ protestând astfel față de refuzul ■ 
• sindicatului de a-și da avizul pentru • 
| transferul lor la E.M. Livezeni. | 
i în urma discuțiilor dintre i 
1 conducerile RAH, mînei Petrila Sud, | 
| LSMVJ și CSMR s-a ajuns la o | 
I concluzie înțeleaptă: aprobarea ■ 
' transferului în interesul serviciului | 
I celor 22 de mineri la E.M. Livezeni, I I unde s-au încadrat deja în noul | 
! colectiv de muncă. (D.G.) f
La am aaaa mom aa* w «J

O firmă de producție care, 
într-adevăr, produce

înființată în anul 1991 și 
având ca profil principal de 
producție creșterea animalelor, 
Societatea comercială Agro- 
mams SRL din satul Peștenița, 
comuna Densuș, și-a diver
sificat și amplificat an de an 
activitatea, în raport de cerințele 
economiei de piață. Beneficiind 
de facilitățile create prin Legea 
83/1993, care acorda credite cu 
dobândă subvenționată pentru 
procurarea de tractoare și 
utilaje agricole, precum și de 
scutirea de impozit pe profit pe 
o perioadă de cinci ani, firma s- 
a dezvoltat permanent și s-a 
adaptat la solicitările pro
prietarilor de pământ și ale 
consumatorilor din zonă.

Dl irig. Miron Dragotesc, 
împreună cu soția Maria au 
reușit (bineînțeles cu multă 
chibzuință, cu eforturi și multe 
ore de nesomn) să-și impună 
oferta de prestații, orientându- 
se spre lucrarea pământului 
sub formă de arendă și fabri
carea pâinii, având în vedere că 
o mare parte din materia primă, 
respectiv grâul, se obține de pe 
terenul cultivat chiar de către 
firmă. Vizitând fosta secție de 
mecanizare de la Peșteana, 
care în urma licitației aparține 
acum firmei Agromams, rămâi 
impresionat de modul cum sunt 
gospodărite și utilizate spațiile, 
de felul în care se prezint^

(.CETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937:213356 

Banc Post S.A.
Practică, începând cu data de 28.09.1998, 

următoarele dobânzi la certificate de depozit 
cu plata integrală a dobânzii la scadență:

Termen Dobândă % pe an
15 zile 50
30 zile 55
60 zile 43

L 90 zile 45 JJ

utilajele aflate în proprietate 
privată. Ultima dotare este o 
mașină performantă pentru 
recoltarea cartofilor. Foarte 
important de subliniat este că de 
la pierderi de ordinul zecilor de 
milioane, acum activitatea de 
mecanizare a fost adusă la profit.

După cum ne-a spus dl 
Dragotesc, din cele 80 de ha ce

LC. Agromams 
SRL Peștenița

sunt arendate, 30 au fost cultivate 
cu orzoaică pentru Semrom, 20 
cu grâu (la proprietări dăndu-le 
câte 600 kg grâu/ha, iar celor ce 
au depus cupoanele li s-a dat în 
plus, în echivalent, cantitatea de 
grâu cuvenită), 20 cu porumb, 3- 
5 cu cartofi și diferența cu alte 
culturi pentru rotație. -

Referitor la cultura porum
bului am reținut că, deși aceasta 
a fost lovită în două rânduri de 
grindină, s-a organizat un lot 
demonstrativ cultivat cu 6 hibrizi 
marca Pioneer, unde se 
estimează o producție medie de 
7-10 tone la ha, ceea ce denotă 
că prin știință și tehnologie se 
tinde spre performanță.

Pe lângă activitatea de 
producție pe terenul arendat, 
firma execută, la solicitarea altor 
proprietari, o serie de lucrări

Instabilitatea atmosferică se va 
accentua începând din vestul țării. 
Cerul va deveni mai mult noros și va 
ploua sub formă de averse în 
Banat, Crișana și Transilvania. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar cele maxime 
între 15 și 20 de grade 

agricole - în special erbicidări.
La brutărie lucrul este 

organizat pe două schimburi, 
în fiecare lună vânzându-se 
producție de circa 50 milioane 
lei, pâinea fiind dusă cu 
mijloacele firmei în sate din 
comunele Densuș, Rîu de 
Mori și spre Petroșani. 
Oamenii de bază ai firmei 
sunt: Florin Mihuțoni, Paul 
Olaru, Augustin Muntean, 
Zinuca și Aurel Scorobete, 
Gheorghe Drângă, Florin 
Butaș, Mirela Neiconi, 
Cornelia Ignat și Dorian 
Crăciunel, care lucrează, când 
este nevoie, zi și noapte, 
sâmbăta, duminica sau în alte 
sărbători.

între nemulțumirile dlui 
Dragotesc am notat faptul că, 
deși a cumpărat (pentru a-și 
forma stocul necesar de grâu 
și de făină albă) cu 1000 lei/kg 
grâul de la producători, nu s- 
au dat nici până acum cei 200 
lei/kg, cât a promis guvernul. 
De asemenea, cu toate că 
trebuie însămânțat grâul 
pentru recolta din 1999, un 
mare necaz este neacordarea 
subvenției la sămânță până la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
punăndu-se sub semnul 
întrebării soarta producției 
viitoare.

Nicolae TÎRCOB

Universitatea multicuituralâ
S-a scris ți s-a vorbit mult 

despre atitudinea UDMR, despre 
repetatele sale intenții declarate 
de a ieși de la guvernare, în fond 
despre șantajul poliție exercitat 
asupra colegilor de coaliție. 
Universitatea in limba maghiară 
este obsesia principală a uniunii, 
iar pactul secret încheiat cu 
liderii politici, sperietoarea pe 
care o flutură pentru a-și atinge 
scopul. Și judecind după 
încercările făcute pănă acum de 
a se da satisfacție UDMR chiar 
din partea președinției, jocul 
politic practicat de aceasta n-a 
fost lipsit de efect.

Dar majoritatea parlamen
tarilor nu s-a lăsat impresionată 
de ultimatumul maghiar. Au avut 
desigur în vedere faptul că 

^extremiștii formațiunii bat

Ei sunt tari si mari în sat
După ce a funcționat bine 

câțiva ani, cum se arată într-o 
scrisoare primită din satul 
Căstău, asociația agricolă din 
localitate a căzut, în anul 1997 
repartizând proprietarilor de 
pământ numai 100 kg grâu la 
ha. Asociații mai sunt 
nemulțumiți și de faptul că nu li 
s-au prezentat rezultatele

RECTIFICARE
în comunicatul publicat din partea Direcției Teritoriale Hunedoara 

a FPS prin care se anunță licitația cu strigare pentru privatizarea 
Societății comerciale Țara Hațegului S.A., cu sediul în Hațeg, str. 
Horea, nr.7, județul Hunedoara, apărut în ziarul nostru nr.2233, din 
data de marți, 29 septembrie a.c., se va citi corect astfel: “Prețul de 
ofertă de vânzare este de 1666 lei/acțiune, iar valoarea pachetului 
de acțiuni scos la vânzare este de 773031 mii lei”.

A >

monedă pe ideea autonomiei 
secuilor și a federalizării țării, pe 
faptul că acest lucru nu este 
agreat nici de Consiliul Europei, 
iar a face pe placul UDMR ar 
însemna a neglija reacția posibilă 
în Transilvania, acutizarea 
manifestărilor extremiștilor din 
ambele tabere. în plus, e greu de 
crezut că UDMR va renunța la 
putere, căci ar trebui să-și retragă 
nu doar doi miniștri din Guvern ci 
să părăsească și structurile 
locale. Ceea ce n-ar avantaja-o. 
Așa că a renunțat și de această 
dată la retragerea de la putere, 
lucru previzibil de altfel.

Soluția propusă, a univer
sității multiculturale care să 
includă alături de minorități ți 
românii, ar elimina segregarea 
învățământului românesc pe 

activității utilajelor agricole 
cumpărate de către asociație, 
lucru la care obligă de altfel și 
statutul oricărei asociații. 
Deoarece conducerea 
asociației - cum se spune - nu 
se mai ocupă de lucrarea 
pământului, asociații își 
exprimă nedumerirea și 
solicită ca organele în drept

criterii etnice. Aceasta este 
îmbrățișată și de premierul 
Radu Vasile, care nu este 
dispus să-l sacrifice pe 
ministrul Educației Naționale 
Andrei Marga pentru că așa vor 
udemeriștii.

Ideea universității multi
culturale este agreată, se pare, 
de majoritatea românilor. Asta 
nu-i mulțumește însă pe liderii 
UDMR. Chiar dacă pe moment 
n-au părăsit puterea e foarte 
probabilei vom mai asista țipe 
viitor la amenințări și 
ultimatumuri, căci joaca de-a 
plecatul de la guvernare este 
preocuparea sa predilectă. 
Dacă la curțile europene nu-i 
rost să se mai plângă, măcar să- 
și încerce norocul aici, în țară.

Viorica ROMAN J

Arbitrii și 
observatorii

- etapa de fotbal 
din 4 octombrie

DIVIZIA D
MINERUL ANINOÂSA - 

PARÂNGUL LONEA, arbitri: 
Florin Danciu, Ion Mândru și 
Virgil Gherghel, obs. Nicolae 
Stanciu.

. MINERUL BĂRBĂTENI - 
MINERUL GHELARI, arbitri: 
Marin Ormenișan, Eduard 
Kovacs și Marian Lucaci, obs. 
Sever Bogdan.

CIF ALIMAN - FC DACIA 
ORĂȘTIE (se dispută în
3.10.1998, ora 11,00), arbitri: 
Petre Popa, Remus Azamfirei și 
Ionel Cârstea, obs. Petru 
Spărios.

VICTORIA CĂLAN - 
MINERUL TELIUC, arbitri: Zoltan 
Gergely, Constantin Dănilă și 
llie Pană, obs. Marian Dima.

CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA - FC PAROȘENI- 
VULCAN, arbitri: Claudiu Suciu, 
Tiberiu Nistor șl Claudiu 
Durlescu, obs. Pavel Marincău.

| CAMPIONATUL! 
JUDEȚEAN

RETEZATUL HAȚEG - 
ENERGIA DEVA, arbitri: Traian 
Melha, Nicolae Sebeș și Radu 
Răsădeanu, obs. AÎexandru 
Groza.

VICTORIA DOBRA - 
FOTBAL START DEVA, arbitri: 
Ionel Adam, Constantin Dineș și 
Stelian Chiriță, obs. Mircea 
Pădurean.

POIANA RUSCĂ GHELARI - 
CASINO ILIA, arbitri: Vasile 
Capotescu, Daniel Haidiner și 
Flavius Sterean, obs. Grigore 
Macavei.

GLORIA GEOAGIU - 
SANTOS BOZ, arbitri: Adrian 
Radu, Daniel David și Dorin 
Tincu, obs. Stan Hanzi.- z

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%
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(Urmare din pag. 1)

Principalul nostru obiectiv a 
fost salvarea activelor de la 
degradare din cauza vechimii 
cât și neîntreținerii acoperișurilor.

- Prin ce mijloace vă 
faceți cunqscută societatea, 
serviciile oferite?

- Nu exista atunci nimic în 
materie de publicitate. Am 
conceput și realizat clipuri 
publicitare la TV, seturi de vederi, 
pliante, afișe color. Am făcut un 
film publicitar, suntem prezenți în 
"Pagini naționale" și "Turismul în 
România”, în Ghidul Turistic al

dețului; am participat la 
publicitatea prin prospectul de 
prezentare al Programului de 
nrivatizare (FPS), am avut spoturi 

■blicitare la Radio 1, Pro FM 
unedoara, Radio Color Orăștie, 
V Net Hunedoara, Antena 1 TV 
eva. Efortul financiar pentru 

eclamă a fost răsplătit printr-o 
prezență masivă în stațiune, în 

I vara acestui an, a celor ce au 
căutat tratamentul sau odihna.

Program complet de 
tratament

- A crescut deci numărul 
celor care vin în această fru-

* moașă stațiune pentru trata
mentul unor afecțiuni, dar și 
pentru recreere. Pe scurt, 
ce afecțiuni sunt tratate?

- Prin numeroase proceduri 
se tratează afecțiuni reuma
tismale, degenerative, inflamatorii, 
abarticulare, post traumatice, 
ginecologice, boli ale sistemului 
nervos periferic, dar și nevroze 
astenice, boli dermatologice și 
profesionale. Prin cură internă, 
se tratează gastrite, ulcere, 
afecțiuni cronice hepato-biliare și 
ale aparatului renal, colite, 
afecțiuni asociate - endocrine, 
de nutriție, metabolice.

în vara acestui an am avut 
contract cu Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale pentru 180 
de persoane pe serie la 
tratament. într-adevăr în sezon 
am fost aglomerați.

- Ce ați dori să trans
miteți potențialilor solici- 
tanți ai serviciilor sta
țiunii?

- Că vor găsi un program 
complet de tratament în baza 
de tratament “Diana”, condiții 
optime de cazare, camere 
încălzite în fiecare moment, 
apă caldă la discreție, 
servicii de calitate, un meniu 
gustos. Toți cei care au fost 
aici au plecat foarte mulțumiți.

- Cu ce ajung oamenii 
din halta Geoagiu în 
stațiune? S-a rezolvat 
această problemă?

- Momentan este rezol
vată de autobuzele din 
Orăștie. Nu am avut bani 
pentru a cumpăra un 
microbuz, cu toate că am fi 
dorit. Avem însă în atenție 
această problemă..

r '

Oficiul Județean de Forță de
* f

Vai irizai ii lie

Muncă și Șomaj
organizează un curs de formare profesională 

în specialitatea "Redactor de televiziune".
Persoanele interesate se pot adresa 

Serviciului de Medierea Muncii și Strategia 
Reconversiei Forței de Muncă din cadrul 
Oficiului Județean de Forță de Muncă și Șomaj, 
P-ța Unirii, nr. 2, cam. 9, tel. 217048, 216151, 
int. 218, 212.

Selecția se va organiza în data de 16 oct. 
1998, iar cursul va demara în data de 19 oct. 
1998și va avea durata de șase luni.

%

Mirajul burselor 
sociale a determinat

In afara greutăților financiare 
deosebite, în ultimii ani școlile 
românești s-au confruntat și cu 

îngrijorătorul fenomen al aban
donului școlar. Motivele care 
determină abandonul școlar sunt 
multiple. în primul rând o diplomă 
nu mai garantează obținerea unui 
loc de muncă, astfel că mulți se 
întreabă retoric “De ce să merg la 
școală ca să fiu șomer cu 
diplomă?!”. De asemenea, "ca să 
lucreze pământul ori să meargă cu 
vitele la pășune nu trebuie multă 
carte” - spun mulți oameni de la 
sate pentru a justifica de ce nu-și 
mai trimit copiii la școală. Dar în cele 
din urmă cele care “pun capac” și 
îl “hotărăsc” pe om în a nu-și mai 
trimite copilul la școală sunt 
cheltuielile cu rechizitele, 
transportul ori pachețelul zilnic.

Dintre cele trei școli existente 
în Geoagiu -Sat, școala “Cartier" 
care are o singură clasă I, 
frecventată în majoritate de rromi, 
a fost cea mai afectată de flagelul 
abandonului școlar. Dar 
surprinzător, la începutul acestui 
an școlar a avut loc un fenomen 
“pozitiv", în clasa I a școlii 
înscriindu-se un număr record de 
23 de rromi. Bazându-se însă pe 
experiența anului trecut, Marin 
Jiboteanu, directorul școlii, era cir
cumspect afirmând că "nu interesul 
subit pentru școală a determinat 
acest record". Ci mai degrabă 
“recordul" a fost generat de mirajul 
burselor sociale care se acordă 
conform HG nr. 445/1997. De 
aceea, pentru ca statul să nu 
arunce banii proveniți din bursele 
sociale pe apa sâmbetei, odată cu 
dosarele care solicitau bursele, 
directorul școlii a trimis 
Inspectoratului Școlar Județean și 
o serie de propuneri menite a-i 

. obliga pe cei care beneficiază de 
burse să și frecventeze cursurile. 
Astfel, directorul a propus ca elevii

care într-o lună au o absență 
nemotivată, care rămân repetenți 
sau ai căror părinți au "venituri 
ilicite” să piardă dreptul la bursă.

Dincolo de aceste probleme 
sociale generate de tranziție în 
școlile din Geoagiu - Sat, 
procesul de învățământ merge 
destul de bine. La școala 
claselor V-VIII a fost inaugurat 
recent un cabinet de informatică 
dotat cu calculatoare HC 2000. 
Astfel, începând cu clasa a VI- 
a, în cele două ore săptămânale 
de educație tehnologică, elevii de 
aici se pot iniția în utilizarea 
calculatorului. De asemenea, 
începând cu acest an școlar s- 
a introdus a doua limbă străină 
începând cu clasa a V-a și nu 
din a Vl-a cum era până nu de 
mult. Dacă alte școli de la sate 
se confruntă cu criza de per
sonal calificat, la școlile din 
Geoagiu-Sat nu e cazul. Cu 
excepția profesorului de sport 
și a două-trei învățătoare toți 
profesorii de aici sunt calificați. 
Astfel, în aceste școli se face 
un învățământ de calitate, copiii 
nefiind nevoiți să facă naveta la 
oraș pentru a se pregăti 
suplimentar. Dovadă în acest 
sens stau rezultatele bune 
obținute la admiterea din această 
vară a absolvenților școlii din 
Geoagiu. Majoritatea s-au 
integrat cu brio în învățământul 
liceal sau profesional, iar patru 
dintre absolvenți au intrat primii 
la licee dintre cele mai bine 
cotate. O problemă care 
afectează totuși procesul de 
învățământ este lipsa spațiului. 
La școala l-IV, cele opt clase 
existente au la dispoziție doar 
cinci săli de clasă, astfel că prin 
rotație clasele ll-IV fac ore și 
după-amiază.

Ciprian MARINUȚ

s-ai.ui 
dl ui Ib liant
Cele 15 magazine și o 

brutărie de pe raza 
comunelor Beriu , și 
Orăștioara de Sus au fost 
preluate de către Consum- 

, coop Orăștie. într-o lună și 
jumătate cât a trecut de 
atunci, activitatea acestora s- 
a îmbunătățit simțitor. Cum 
afirma dna Elena Ștef, 
contabil șef la Cooperativa de 
consum Orăștie, magazinele 
din sate sunt acum bine 
aprovizionate, vânzările 
dublându-se în fiecare 
unitate. (E.S.)
—---- -------- ----

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

rime is money.
Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*! 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

snrm s.r.l.
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, BL 22, parter
Tel.: 054-218 655
* nu include T.V.A

CONNEX

Sună bine. Pentru tine.
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Sunteți interesat să lucrați pentru COMPANIA nr. 1 
din lume în industria restaurantelor quick-service?

McDonald’s vă oferă posibilitatea de a învăța cum să 
conduceți activitatea într-unul din restaurante ca: 

MANAGER ÎN RESTAURANT

Sunteți candidatul potrivit dacă:
-sunteți o persoană dinamică, flexibilă și ambițioasă

- aveți cunoștințe bune de limba engleză
- aveți vârsta cuprinsă între 23-33 de ani

- aveți domiciliul în DevaJ
- aveți studii medii (bacalaureat)

McDonald's vă oferă:
- perspectivele profesionale ale unei companii internaționale

- pregătire corespunzătoare în România
- lucrul într-o echipă tânără, motivant 

-salariul în funcție de performanță

Dacă doriți să vă alăturați nouă, vă rugăm să trimiteți 
un CV și o scrisoare de motivație până la data de 

15 octombrie 1998, la adresa:
McDonald’s ROMANIA - str. Fabrica de Glucoză, nr. 2-4, 

sector 2, București, Departamentul Resurse Umane
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• S C. Romintrade ajută persoanele 
disponibilizate cu Ordonanța 9 pentru 
recuperarea rapidă a sumei. Relații 
telefon 234048, între orele 9-16. (OP)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Coca Bîc Comaliment 
SRL Deva anunță începerea demer
surilor pentru obținerea acordului de 
mediu pentru magazinul alimentar și 
bufetul din Tîrnăvița, nr. 23, corn. 
Brănișca. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25. (3030)

• Primăria comunei Romos, 
județul Hunedoara, organizează în 
data <je 17.10.1998, ora 10, licitație 
publică în vederea vânzării urmă
toarelor bunuri: imobil (casă, curte) 
situat în Romoșel, nr. 67, bunuri ce 
au aparținut fostului CAP Romoșel. 
Informații suplimentare la sediul 
Primăriei comunei Romos. Plata se 
va face în numerar. (5748)

• Anunț schimbarea sediului 
biroului notarial din Deva, str. Dragoș 
Vodă, nr.6, în Deva, str.
I.L.Caragiale,  nr.7, bl. ”R”, scara A, 
parter, ap.4, tel. 219138. Notar pub
lic: Deak Levente-Francisc. (5197)

ACȚIUNE
STIHL

snHL

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023, 

039 sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină 
-036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, pană.

Piese de schimb și service asigurate în garanție și 
postgaranție.

Distribuitor autorizatSTIHL 
ROMANIA 
Șos. Chitilei, nr. 
114, București. 
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

( sctourimpexcomservsrl)
Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 

BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 
HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter. 

Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/398437.

Co«x CONDOR S.A. Deva
Str. Avram lancu, bl H3
Vă oferă:

întreaga gamă de prestații servicii în 
construcții și instalații:

O tencuieli interioare și exterioare;
□ zugrăveli simple și lavabile;
□ montaj gresie, faianță și marmură;
□ montaj, rașchetat și paluxat parchet;
□ montaj tavan fals și pereți rigips;
□ montaj tâmplărie lemn, aluminiu și plastic;
□ montaj geam obișnuit și termopan;
□ hidroizolații cu membrană termosudabilă;
□ șarpante;
□ montat și demontat calorifere;
□ spălat calorifere;
□ înlocuit conducte instalații;
□ revizuit instalații interioare;
□ executat instalații interioare sanitare, încălzire, 

gaz;
□ executat branșamente apă, termoficare, gaz, 

canalizare;
□ tablouri electrice;
□ tinichigerie;
□ instalații electrice 220-380 V;
□ montaj utilaj tehnologic.
La cele mai accesibile prețuri, cu muncitori de 

înaltă calificare atestați și autorizați. Asigurăm 
garanția lucrărilor executate.

Contactati-ne la tel: 211783; 224726; 221412.k_________ :__________ ________________ 7

AUTO TIMIȘOARA^)

partener autorizat pentru zona de vest a României 
vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagulhi, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

în perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998:
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prețul începând de la 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ

■ LOTERIE
Toate acestea le puteți găsi numai la firma 
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele:

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 

parter, tel./ fax: 054247955.

A
SOCIETATEA- 
COMERCIALA W

COn/TlUCT
PROIECTARE-CONSTRUCȚII-AMENAJÂRI INTER1OARE-IMPORT 

& COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

SOCIETATEA COMERCIALĂ
ASAR CONSTRUCT SRL DEVA

Achiziționează en gros europaleți standard (1200 x 800 mm) folosiți. 
Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611423

S.C.BIHARUTURSJLȘolmuș
Vinde

Gama completă utilaje tâmplărie pro- 1 
duse de "Umaro" Roman în stare foarte : 
bună.

Utilajele pot fi văzute la sediul ''Agromec" Șoimuș (fost 
SMA).

Cedăm contract închiriere hală tâmplărie.
Informații suplimentare la tel: 054/211976 sau 094/ t 

561824.

Intră în a patra dimensiune a comunicării!

CONNEX GSM a intrat într-o nouă dimensiune a comunicării. Dorința ta pentru competență și 
servicii de telefonie mobilă de calitate este îndeplinită de un EXPERT: CONNEX GSM. Intră în zona 
EXPERT CENTER unde vei fi asistat cu toată atenția pentru ca alegerea ta să fie într-adevăr cea mai 
bună. Aici conectarea la serviciile de telefonie mobilă CONNEX GSM are o nouă dimensiune.

LPERT
CENTER

Zona conectării la viitor

E

Abonează-te între 24 septembrie și 17 octombrie la CONNEX GSM prin acest EXPERT CENTER și primești gratuit o husă de telefon!

Din 24 septembrie, la Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter - QUASAR



Cuvântul liber 2 OCTOMBRIE 1998

COMUNICAT DE PRESĂ 
referitor la 

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A 
SC MARMOSIM S.A. SIMERIA

Consiliul de administrație al SC Marmosim SA Simeria, cu sediul în Simeria, jud. 
Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.

Adunarea se va ține la data de 19.10.1998, ora 10,00, la sediul societății arătat mai sus. 
Dacă prima Adunare gene'rală nu se va putea ține, a doua se va ține în ziua următoare,
20.10.1998, la ora 10,00, la aceeași adresă.

Adunarea generală se convoacă pentru toți deținătorii de valori mobiliare-nominative 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 9.10.1998.

Informații suplimentare la sediul societății arătat mai sus, la tel./ fax 054/260785, între orele 
8-16.

Consiliul de administrație

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE Șl 

EXTRAORDINARE A SC MARMOSIM S.A. SIMERIA
în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 și 

ale art. 4 din Instrucțiunile CNVM nr. 8/1996, Consiliul de 
Administrație al SC Marmosim SA Simeria, cu sediul în Simeria, 
jud. Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor societății.

Adunarea urmează a se ține la data de 19.10.1998, ora 
10,00, la sediul societății arătat mai sus. Dacă prima Adunare 
generală nu se va putea ține, a doua se va ține în ziua următoare,
20.10.1998, la ora 10,00, la aceeași adresă.

Adunarea generală se convoacă pentru toți deținătorii de
■ valori mobiliare nominative înregistrați în Registrul Acționarilor la
■ sfârșitul zilei de 9.10.1998.

IPe ordinea de zi a Adunării se vor afla următoarele puncte:
1. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație;

2. Alegerea unei noi Comisii de cenzori;
3. Modificarea unor prevederi ale actelor constitutive ale 

societății;
4. Diverse.
începând cu data de 5.10.1998, documentele și materialele 

informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a 
adunării generale se pot consulta și procura contra sumei de 
10.000 de lei de la sediul societății.

Acționarii societății pot fi reprezentați în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990. Procurile speciale de reprezentare se 
pot obține de la sediul societății. După completarea și semnarea 
lor, un exemplar al procurii speciale se va expedia/ depune la 
sediul societății până la data de 16.10.1998, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului și al treilea va rămâne în posesia 
acționarului reprezentat.

în conformitate cu prevederile art. 117 (8) din Legea 31/1990, 
se publică în continuare textul integral al proiectului de Act 
constitutiv, întocmit în conformitate cu prevederile art. 5 (3) din 
Legea 31/1990.

Consiliul de administrație

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI 
“MARMOSIM”

<'«»»»»«'• ■ i* |

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL DE 
ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, SEDIUL, DURATA

ART. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este MARMOSIM (denumită în 
continuare “Societatea”).

1.2. în toate actele, facturile și/sau documentele care emană 
de la Societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele S.A. 
(pentru identificarea ei ca societate pe acțiuni), cu indicarea 
capitalului social subscris, a capitalului social efectiv vărsat în 
concordanță cu ultimul bilanț aprobat, a numărului de 
înmatriculare la Registrul comerțului și a sediului Societății.

ART.2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. SC “MARMOSIM" S.A. este o societate pe acțiuni, 
persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în 
conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale 
legislației române în vigoare.

2.2. Forma juridică a Societății poate fi schimbată prin 
hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în 
condițiile actului constitutiv.

ART. 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

3.1. Obiectul de activitate al Societății este:
(a) Extragerea, prelucrarea, montarea și comercializarea 

marmurii și a pietrei ornamentale;
(b) Confecționarea și comercializarea materialelor de 

construcții;
(c) Restaurări de lucrări de artă din marmură și piatră 

ornamentală;
(d) Comercializarea cu ridicata și amănuntul a bunurilor de 

larg consum, alimentare și nealimentare, electrice, electrotehnice 
etc, precum și activități de alimentație publică;

(e) Efectuarea de operațiuni de import - export, în nume 
propriu, cu toate produsele permise de lege;

(f) Confecționarea și comercializarea de corpuri de lustruit 
marmură și piatră ornamentală, scule, dispozitive și utilaje pentru 
extragerea și prelucrarea marmurii și a pietrei ornamentale;

(g) Desfășurarea de activități de comercializare în consignație 
și comision;

(h) Societatea poate efectua transportul de mărfuri 
periculoase, agabaritice, carburanți și lubrifianți, precum și 
transport de persoane cu mijloace auto proprii sau închiriate, în 
tarif intern și/ sau internațional;

(i) Executarea de lucrări geologice în interes propriu și/ sau 
pentru alte societăți comerciale;

(j) Desfășurarea de activități d.e proiectare, cercetare, 
explorare, prospectare geologică, cartografie;

(k) Desfășurarea de testări și analize tehnice;
(l) Efectuarea, în condițiile legii, exploatarea, prelucrarea și 

comercializarea masei lemnoase de pe terenurile aflate în 
proprietatea sa și/sau închiriate;

(m) Desfășoară activități proprii și prestări servicii în domeniul 
agricol:

1. în sectorul vegetal, societatea comercială desfășoară lucrări 
agricole, culturi vegetale (cultura mare, cultura furajeră etc.);

2. în sectorul zootehnic, societatea comercială desfășoară 
lucrări de achiziționare, creștere și îngrășare, sacrificare de 
animale și păsări în abatoare proprii și /sau individuale;

(n) Producerea și desfacerea de produse și preparate din 
carne;

(o) Societatea comercială produce și desface produse lactate 
și brânzeturi;

(p) Vânzare de animale și păsări vii și/sau subproduse 
rezultate ca urmare a sacrificării animalelor ca: piei, oase, puf, 
pene etc.

(r) Efectuarea de operațiuni de cumpărare, transport, deținere 
și utilizare - în condițiile legii - a materialelor explozive necesare 
activității proprii;

(s) Deschiderea de magazine proprii în orice localitate din țară 
sau dih străinătate.

ART. 4 SEDIUL SOCIAL Șl DURATA SOCIETĂȚII
4.1. Sediul Societății este în Simeria, str. Cuza Vodă, nr. 24, 

județul Hunedoara. Sediul poate fi schimbat cu altul din România, 
dacă AGA decide astfel.

4.2. Societatea va putea înființa filiale, sucursale, puncte de 4 
lucru, agenții și reprezentanțe în România și în străinătate, cu 
respectarea prevederilor actului constitutiv și a legislației în 
materie. Sucursalele-,. agențiile, punctele de lucru și 
reprezentanțele se înființează în baza deciziei Comitetului 
Director.

ART. 5 DURATA SOCIETĂȚII

5.1. Durata Societății este nelimitată, începând cu data 
înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL Șl ACȚIUNILE

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL . .
6.1. Societatea are un capital social de 20.147,.550.000 lei, 

împărțit în 20.147.550 acțiuni nominative înregistrate cu valoarea 
nominală de 1000 lei fiecare acțiune, în întregime subscris și 
vărsat.

6.2. Capitalul social este constituit integral ca aport în mijloace 
fixe și circulante, fiind înscris în balanța de verificare a lunii a XII- 
a 1995.

6.3. Capitalul social este deținut astfel:
6.3.1.1. - 47,52% de către acționari persoane fizice prin 

transferul gratuit al acțiunilor conform Legii nr. 55/1995 
(Programul de Privatizare în Masă), respectiv 9.574.342 acțiuni 
numerotate de la 1 la 9.574.342;

6.3.1.2. - 0,89% de către SIF Muntenia, respectiv 180.390 
acțiuni numerotate de la 9.574.343 la 9.754732;

6.3.1.3. - 0,09% de către loan Hațegan, respectiv 18.033 
acțiuni numerotate de la 9.754.733 la 9.772.765 inclusiv;

6.3.1.4. - 0,02% reprezentând rest de capital rămas la dispoziția 
societății, respectiv 3321 acțiuni numerotate de la 9.772.766 la 
9.776.087 inclusiv, conform proces Verbal IMI din 27.03.1997;

6.3.1.5. - 0,57% de către FPS, respectiv 114.246 acțiuni 
numerotate de la 9.776.088 la 9.890.332 inclusiv;

6.3.1.6. - 50,91% de către SC TITAN MAR S.A. cu sediul în 
București, Pța Alba lulia, nr. 4, bl. I3, ap. 65, sector 3, respectiv 
10.257.218 acțiuni numerotate de la 9.890.333 la 20.147.550 
inclusiv.

6.4. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării 
Generale a Acționarilor numai după trecerea a doua luni de la 
data la care decizia Adunării a fost publicată în Monitorul Oficial.

6.5. în cazul în care are loc majorarea capitalului social prin 
aporturi în natură, valoarea acestor aporturi va fi stabilită de 
experți numiți conform legii.

6.6. în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor decide 
să mărească capitalul social, noile acțiuni vor fi oferite întâi pro 
rata acționarilor existenți, care vor avea obligația de a-și exercita 
dreptul de preempțiune în termenul hotărât de Adunarea 
Generală a Acționarilor.

6.7. Contribuțiile la mărirea de capital social vor fi vărsate în 
modalitatea decisă de Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL III
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 9 - ATRIBUȚII
9.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de 

conducere ăl Societății și decide în ultima instanță asupra tuturor 
aspectelor legate de activitatea Societății și politica sa comercială 
și financiară.

9.2. Adunările generale pot fi ordinare și extraordinare. 
Principalele atribuții ale Adunărilor Generale ordinare sunt:

(a) să discute, să aprobe sau să modifice datele cuprinse în 
bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și să solicite orice 
raport financiar - contabil, după ce a lua,t în considerare rapoartele 
administratorilor și cenzorilor, precum și să autorizeze distribuirea 
de dividende către acționari;

(b) să aleagă administratorii și cenzorii și să-i revoce, luând 
în considerare rezultatele obținute de Societate în comparație cu 
Planul de Afaceri și Bugetul Anual aprobate, oricând va,considera 
oportun, sau să schimbe condițiile de angajare a oricărui cenzor 
sau administrator;

(c) să-aprobe remunerația administratorilor și cenzorilor și 
garanțiile ce vor fi depuse de aceștia;

(d) să aprobe Planul Anual de Afaceri și Bugetul de venituri 
și cheltuieli pentru exercițiul următor și să adopte orice modificare 
a acestora;

(e) să se pronunțe âsupra gestiunii administratorilor;

(f) să ia decizii cu privire la gajarea sau desființarea uneia sau 
mai multora dintre unitățile societății; și

(g) să ia orice decizii prevăzute sau permise de legea română.
9.3. Adunarea Generală Extraordinară are ca principale 

atribuții:
(a) să decidă mărirea, reu„^.^jd oau .......... u . «^.^.uiui

social prin emisiune de noi acțiuni;
(b) să modifice obiectul de activitate al Societății;
(c) să modifice forma juridică a Societății;
(d) să decidă în legătură cu conversia acțiunilor dintr-o 

categorie în cealaltă;
(e) să decidă în legătură,cu conversia unei categorii de 

obligațiuni într-o altă categorie sau în acțiuni;
(f) să decidă fuziunea Societății cu alte societăți comerciale 

sau divizarea acesteia;
(g) să decidă dizolvarea și lichidarea Societății sau să decidă 

declanșarea procedurilor de faliment sau reorganizare judiciară;»

(h) să decidă emiterea de obligațiuni;
(i) să decidă cotarea pe o piață organizată de valori mobiliare;
(j) să decidă schimbarea sediului social;
(k) să modifice Actul Constitutiv; și
(l) să ia alte decizii care sunt prevăzute sau permise de legea 

română.
9.4. Adunarea Generală Extraordinară poate lua decizii în 

legătură cu oricare din problemele arătate în Art. 9.2.

ART. 10. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
10.1. Adunările generale se convoacă de cătr£ Consiliul de 

Administrație cu cel puțin 15 zile înainte de data programată în 
convocare.

10.2. Consiliul de Administrație este obligat să convoace 
Adunarea Generală a Acționarilor la cererea Comitetului de 
Direcție, a acționarilor reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul 
social, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu 
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv. Cenzorii au dreptul și 
obligația să convoace Adunarea Generală a Acționarilor ordinară 
sau extraordinară în cazul în care Consiliul de Administrație nu își 
îndeplinește această obligație.

(Continuare în pag. 5)



Pnuăn+'iil 141 eh «■2 OCTOMBRIE 1998

(Urmare din pag. 4)

10.3. Adunarea Generală ordinară are loc cel puțin o dată pe 
an, în termen de trei luni de la încheierea exercițiului economico- 
financiar, pentru examinarea și aprobarea bilanțului, a contului de 
profit și pierderi pe anul precedent și pentru examinarea și 
aprobarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul în curs. Adunarba Generală Extraordinară ordinară va 
fi convocată ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu 
prevederile mai sus menționate.

10.4. Data, locul și ora AGA vor fi anunțate acționarilor prin 
publicare în presă și afișare la sediul Societății, cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare, cu cel puțin 15 zile înainte de 
data fixată pentru reunirea Adunării Generale. Notificarea 
convocării va conține ordinea de zi a adunării. Asociații vor putea 
consulta la sediul Societății documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii adunării iar când în ordinea de zi figurează propuneri 
pentru modificarea Actului Constitutiv, asociații vor putea consulta 
și textul integral al propunerilor de modificare.

ART. 11 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE Șl 
EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

11.1. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de 
regulă, prin vot deschis. Votul secret este^ obligatoriu pentru 
alegerea membrilof Consiliului de Administrație, a cenzorilor, 
pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare 
la răspunderea administratorilor. Adunarea Generată poate 
decide cu votul a cel puțin 1/4 din capitalul social luarea altor 
decizii prin vot secret.

11.2. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt 
obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

11.3. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de 
Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de 
către alt administrator desemnat de președinte.

11.4. Președintele Consiliului de Administrație desemnează 
dintre membrii Adunării Generale un secretar care să verifice lista 
de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al 
adunării. Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru 
special al adunărilor generale. Procesul-verbal va fi semnat de 
persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

11.5. Adunarea Generală ordinară sau extraordinară este 
legal constituită și poate lua decizii valabile cu respectarea 
următoarelor prevederi:

(a) Pentrp validitatea deliberărilor adunării ordinare este 
necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 
jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luâte de acționarii 
ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în 
adunare. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii 
acestor condiții, adunarea ce se va întruni, după o a doua 
convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la 
ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital 
social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

(b) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale
Extraordinare sunt necesare: ■

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei 
pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui 
număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din 
capitalul social;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând 
jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui 
număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din 
capitalul social.

11.6. Reprezentarea unui acționar la Adunarea Generală este 
posibilă numai îq baza unei procuri speciale date unei persoane 
fizice sau juridice, acționar sau nu, dar în nici un caz administrator 
sau angajat al Societății.

CAPITOLUL IV 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.12 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

12.1 Administrarea societății este exercitată de un Consiliu de 
Administrație format din cel mujt 7 membri, numiți administratori, 
aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 
(patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși sau revocați. Consiliul 
de Administrație este prezidat de un președihte. Președintele este 
ales de către Consiliul de Administrație. Fiecare membru al 
Consiliului de Administrație va face, la începutul mandatului său, 
un depozit de garanție la societate în sumă egală cu dublul 
remunerației lunare nete.

12.2 Consiliul de Administrație poate delega o parte din 
atribuțiile sale unui Comitet de Direcție format din membrii 
desemnați dintre administratorii societății de către Consiliul de 
Administrație, și condus de către președintele Consiliului de 
Administrație, care are în același timp și calitatea de director 
general.

12.2 Când se creează un loc vacant în Consiliul de 
Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou 
administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru 
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va 
fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului 
predecesorului său.

12.3 Membrii Consiliului de Administrație (inclusiv 
președintele) și ai Comitetului de Direcție pot fi cetățeni români 
sau străini îi*i orice proporție.

12.4 Consiliul de Administrație al societății are, în principal, 
următoarele atribuții:

(a) să stabilească structura organizatorică a societății și 
să aprobe orice schimbări semnificative ale acesteia.;

(b) să încheie și să mențină polițe de asigurare pentru 
personalul de conducere și pentru activele importante ale 
societății;

(c) să elaboreze politica comercială, precum și strategia de 
afaceri a societății;

(d) să aleagă și să încheie contract cu societatea de 
registru independent privat autorizată, respectiv cu Regis'tru BVB, 

în caz că societatea va fi admisă, la cota bursei, pentru ținerea 
evidenței acțiunilor și obligațiunilor emise de societate;

(e) să aleagă o firmă independentă de contabilitate pentru 
verificarea societății;

(f) să aleagă și să încheie contract cu cenzorul extern 
independent;

(g) să respecte și să aducă la îndeplinire deciziile Adunării 
Generale a Acționarilor;

■ (h) să-și exercite toate aceste atribuții și să acționeze în 
consecință în scopul promovării și conducerii activității societății.

12.5 Consiliul de Administrație se convoacă ori de câte ori este 
necesar dar cel puțin o dată pe lună, de către președintele 
Consiliului de Administrație sau la cererea a cel puțin 2 
administratori, la sediul societății sau în alt loc. Convocarea 
administratorilor se face în scris, va cuprinde ordinea de zi 
completă a ședinței consiliului și va fi trimisă cu cel puțin 7 zile 
înainte de data ședinței. Conșiliul lucrează statutar dacă sunt 
prezenți cel puțin 3/4 din numărul de administratori. Deciziile se vor 
lua cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți la ședință. 
Președintele Consiliului de Administrație are drept de veto. Fiecare 
membru are un vot în Consiliul de Administrație.

12.6 Consiliul de Administrație poate funcționa și lua decizii în 
mod valabil și prin teleconferință, fără a fi necesară prezența fizică 
a tuturor membrilor în același loc, cu condiția ca pe tot parcursul 
teleconferinței fiecare membru să fie în contact pu ceilalți și să 
poată participa la dezbateri. în acest caz, președintele Consiliului 
de Administrație va desemna un secretar de ședință, care va 
întocmi prqpesul verbal al ședinței. Acesta va fi trimis în copie prin 
fax sau e-mail cel târziu în ziua următoare ședinței, către toți 
membrii care au participat la ședință, pentru a fi semnat. Originalul 
procesului verbal va fi semnat de către membrii participant în cel 
mai scurt termen posibil.

12.7 Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează 
în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat 
și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul 
verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de 
secretarul care l-a întocmit.

12.8 Consiliul de Administrație va adopta “Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație" în 
conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și legislației 
române în vigoare.

12.9 Societatea este reprezentată și obligată legal, în măsura 
atribuțiilor exprese prezentate aici sau acordate de Adunarea 
Generală a Acționarilor, de președintele Consiliului de 
Administrație. Președintele poate delega o parte din autoritatea sa 
unuia sau'mai multor administratori sau angajați ai societății cu o 
notificare în prealabil și cu o rezoluție de împuternicire a Comitetului 
de Direcție.

12.10 Comitetul de Direcție își va desfășura activitatea conform 
"Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului de 
Direcție" aprobat de Consiliul de Administrație, elaborat în 
conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și legislației 
române în vigoare.

CAPITOLUL V 
CONTROLUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII Șl ANUL FISCAL

ART.13 COMISIA DE CENZORI
13.1 Activitatea societății, bilanțul contabil, contul de profit și 

pierderi sunt controlate direct de către Comisia de Cenzori formată 
din trei mombri și trei supleanți, aleși de Adunarea Generală a 
Acționarilor, pentru o perioadă de trei ani. Cel puțin unul dintre 
cenzori va fi expert contabil autorizat sau contabil expert în 
România.

13.2 Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se 
pofprezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, 
situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

13.3 Cenzorii vor informa Consiliul de Administrație în legătură 
cu orice nereguli sau încălcări ale cerințelor legale și statutare 
găsite de ei în timpul inspecției și vor aduce la cunoștința Adunării 
Generale a Acționarilor cazurile mai grave. Cenzorii nu vor avea 
drept de vot în Adunarea Generală a Acționarilor (cu excepția 
cazului când sunt și acționari) sau în ședințele Consiliului de 
Administrație.

13.4 Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia 
decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul 
cu divergențe se înaintează Adunării Generale.

13.Ș Dacă cenzorii convocați nu sunt prezenți la ședințele 
Adunării Generale a Acționarilor sau cele ale Consiliului de 
Administrație, aceste ședințe pot avea loc și în absența Ion

13.6 Cenzorii vor respecta toate cerințele, obligațiile și regulile 
prevăzute în Legea nr.31/1990 republicată și alte dispoziții legale.

13.7 Cenzorii sunt responsabili, împreună cu administratorii, 
pentru verificarea vărsămintelor la capitalul social făcut de acționari, 
raportului anual, bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, 
plății dividendelor, pentru modul în care sunt ținute registrele și 
păstrarea lor în siguranță, îndeplinirea deciziilor Adunării Generale 
a Acționarilor și respectarea strictă a obligațiilor prevăzute de lege 
și de Actul Constitutiv. Cenzorii trebuie să prezinte rapoarte scrise 
Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație, 
ori de câte ori sunt solicitați în această privință.

' 13.8 Societatea va avea un cenzor extern independent, în 
conformitate cu reglementările speciale.

ART.14 CONTURI BANCARE
14.1 Prin hotărârea Comitetului de Direcție societatea își poate 

deschide conturi în lei și valută la orice bancă autorizată din • 
România și de asemenea la o bancă din străinătate cu condiția 

autorizării de către instituțiile competente.
14.2 Persoanele autorizate să semneze în numele societății 

documentele în vederea realizării operațiilor bancare vor fi 
desemnate prin hotărâre a Comitetului de Direcție. Pentru 
retragerea de sume din conturile societății vor fi necesare 
semnăturile a cel puțin două persoane autorizate.

ART.15 CALCULAREA Șl REPARTIZAREA 
DIVIDENDELOR

15.1 Profitul net al societății se stabilește pe baza bilanțului 
și a contului de profit și pierderi aprobate de Adunarea Generală 
a Acționarilor

15.2 Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de 
societate, în condițiile legii, la data stabilită de către Adunarea 
Generală a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale privind 
constituirea fondurilor destinate dezvoltării, modernizării, 
investițiilor, cercetării și altor destinații stabilite de Adunarea 
Generală a Acționarilor, după prelevarea la fondul de rezervă și 
scăderea impozitului legal. Profitul net poate fi distribuit 
acționarilor ca dividende, proporțional cu numărul acțiunilor 
deținute și achitate. Dividendele vor fi plătite acționarilor 
înregistrați în registrul de acțiuni al societății cu 20 de zile înainte 
de data la care a fost convocată Adunarea Generală în care s-a 
hotărât plata dividendelor.

15.3 Administratorii vor publica și vor depune la Registrul 
Comerțului și la Administrația Financiară o copie a bilanțului, 
împreună cu contul de profit și pierderi, raportul cenzorilor și 
procesul verbal al Adunării Generale.

ART.16 ANUL FISCAL
. 16.1 Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 

ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

/
ART.17 PERSONALUL
17.1 Cu excepția prevederilor exprese din prezentul Act 

Constitutiv, personalul societății va fi angajat de directorul general 
prin încheierea de contracte de muncă sau convenții civile. 
Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de 
către conducerea societății în condițiile prezentului Act Constitutiv 
cu respectarea legislației muncii în vigoare.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA, LICHIDAREA Șl FUZIUNEA SOCIETĂȚII

ART.18 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII
18.1 Dizolvarea societății are loc în următoarele cazuri:
(a) pe baza deciziei Adunării Generale a Acționarilor;
(b) falimentul societății;
(c) reducerea cu 50% a capitalului social, dacă acționarii nu 

decid reducerea capitalului social;
(d) apariția oricărei situații dintre cele prevăzute în Legea 

nr.31/1990 republicată.
18.2 Societatea se va dizolva conform procedurii stabilite de 

Legea nr.31/1990 republicată.

ART.19 LICHIDAREA SOCIETĂȚII
19.1 în urma dizolvării societatea va fi lichidată de unul sau

mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor. 
Lichidatorii vor avea aceeași răspundere și aceleași atribuții ca 
și membrii Consiliului de Administrație. Toate documentele emise 
de sotietate în perioada lichidării vor specifica faptul că aceasta 
este în lichidare. 4»

19.2 Lichidarea va avea loc în condițiile și în conformitate cu 
procedura prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată.

ART.20 FUZIUNEA
20.1 Societatea poate fuzibna cu alte societăți pe baza 

deciziei Adunării Generale a Acționarilor. Fiecare societate care 
decide să fuzioneze va respecta formalitățile stipulate de Legea 
nr.31/1990 republicată.

ART.21 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
21.1 Litigiile născute între acționari vor fi rezolvate pe cale 

amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil și exceptând cazul în 
care legea română nu prevede în mod imperativ altfel, orice 
litigiu născut din prezentul Act Constitutiv va fi supus soluționării 
Tribunalului Arbitrai de pe lângă Camera de Comerț și Industrie 
a României, conform procedurilor acestuia aplicabile arbitrajului 
comercial ad-hoc. Hotărârea arbitrală poate fi pusă în executare 
de orice instanță din orice țară sau ea poate fi înaintată acelei 
instanțe spre validare'și punere în execuție dacă prevederile 
legale impun sau permit astfel. Cheltuielile arbitrajului vor fi 
suportate de către societate, conform hotărârii instanței 
arbitrale.

ART.22 PREVEDERI FINALE
22.1 Societatea va avea ștampilă proprie iar pe toate 

documentele emise va înscrie denumirea: “Marmosim”, urmată 
de inițialele “S.A."

22.2 Acest Act Constitutiv poate fi amendat numai în 
conformitate cu legislația română și prevederile prezentului 
document.

22.3 Dacă orice prevedere a prezentului Act Constitutiv va 
înceta să producă efecte juridice sau nu va mai putea fi pusă în 
executare, celelalte prevederi vor rămâne valabile și vor produce 
efecte juridice în condițiile prevăzute de lege.

22.4 Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile 
Legii nr.31/1990 republicată, precum și cu celelalte reglementări 
incidente în domeniu.
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VANZARI
CUMPĂRĂRI "

• Vând loc de casă, cu gaze 
și apă, central, stațiunea Geoa- 
giu Băi. Tel. 241266 (3011)

• Vând loc de casă cu gră
dină, în Vețel. Tel. 222351, orele 
17-22 (3024)

• Vând casă și grădină (2500 
mp) în Săc^râmb. Tel. 620535, 
între orele 10-20 (5347)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, boxă, bloc nou. 
Tel. 625700 (3006)

• Vând casă Simeria, str. 
N.Bălcescu, nr.5 (7766)

• Vând apartament 4 camere, 
Brad, str. Republicii, bl.1. Tel. 
650650 (8705)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Zamfirescu. Tel. 219375 
(3044)

• Vând casă, corn. Boiu de 
Sus, 30.000.000. Tel. 057/ 
233165 (3040)

• Vând casă, trei camere, 
anexe gospodărești, în com. Ilia, 
sat V$lea Lungă, nr. 34. Tel. 
224171, după ora 17, sau 092 
392865 (3041)

• Vând brutărie și casă, în 
corn. Brănișca, în stare de 
funcționare. Tel. 094 561822 
(3038)

• Vând casă și pământ în 
satul Podele. Tel. 655391, fa
milia Rovinar. (3031)

• Vând convenabil casă mare, 
dependințe, grădină, pământ, 
favorabile creșterii animalelor, în 
satul Crișan (8 km de Brad). 
Deva, 221903 (3051)

•Vând casă, Mintia, 150, preț 
negociabil (3022)

• Vând la licitație apartament
3 camere, Simeria, str. 11 
Iunie, bl. 16 C, ap.10. Licitația 
are loc la Judecătoria Deva, 
biroul executorilor judecă
torești, în 14 octombrie 1998, 
ora 10. Prețul de pornire: 
52.000.000. (3025)

• Vând apartament 2 camere, 
amenajat pentru vânzare carne 
și preparate din carne, situat în 
Orăștie, str n>ricaz if bloc 4/ 
35, tel. 092/548801. (5737)

• Vând (schimb) urgent apar
tament 3 camere, zona Doro
banți, cu 2 camere plus dife
rență. Informații Dorobanți, 
bl.29, ap.17, parter. (5190)

• Vând casă în Hunedoara, 
poziție centrală, preț negociabil. 
Informații la adresa Al.Odo- 
bescu, nr. 11, între orele 17-21. 
(5554)

• Vând casă cu grădină în 
Ludești, nr. 63. Informații Orăș
tie, tel. 242288 (5742)

• Vând Dacia Papuc, două 
locuri, an fabricație 1995, per
fectă stare, 50.000 km, Hațeg 
770115, după ora 18. (5338)

• Vând tractor U 650 și utilaje 
agricole. 625941, după 16. 
(3026)

• Vând Raba basculă, tip 
carosată, 12 tone, combină 
Class, motor Diesel, stare per
fectă, Mercedes 123 Cobra, Die
sel sau acte și instalație satelit 
(receiver plus convertor). Tel. 
730779 (5553)

• Vând Dacia 1300, Orăștie, 
tel. 241987, zilnic. (5739)

• Vând tractor U651, dublă 
tracțiune în stare perfectă, plug, 
semănătoare păioase SLIP 49, 
Șoimuș, nr.30, tel. 668182 
(5255)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 50-100 DM pe bucată. 
Relații la telefoanele 092/ 
238348 sau 054/713800. (OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă 14. Telefon 
225075. (5322)

• Vând oțel beton diametrul
6- 2805 lei/kg și diametrul 
8,10,12 - 2965 lei/kg. Tele
foane 213637, 092/348200. 
(5342)____________________

• Vând telefoane celulare de 
mâna a doua, ofer garanție. Tel. 
094 859958 (3009)

• Vând orice telecomandă pt. 
televizor (100.000 lei), video, 
satelit. 092/368.868.

• Vând mașină cusut Singer, 
stare perfectă. Deva, A.VIaicu, 
19 (3019)

• Vând moară pentru grâu, 
import, 180-kg/oră capacitate, 
în funcțiune, preț negociabil. 
Tel. 056 166676, seara (3034)

• Vând tractoare U650 cu 
utilajele aferente, autocamio- 
netă ARO, combină Class, 
precum și 30 de oi. Tel. 730635 
(1942)

• Vând calorifere aluminiu, 
cazane pentru încălzire centrală, 
boilere Instant, din import, noi, 
sub prețul pieței. Tel. 094/ 
812879 (5740)

• Vând pianină "Barthol", 
placă bronz, 8.000.000' lei, 
negociabil. Tel. 222687 (5254)

ÎNCHIRIERI

• Ofer pentru închiriere spațiu 
comercial, situat pe DN 7 (Sîntu- 
halm - lângă benzinărie), 135 
mp, birouri, spațiu producție sau 
depozitare, acces TIR, facilități, 
sau eventual caut asociat. Tel. 
223642(3039)

• închiriez biliard, vând mobilă 
dormitor, bucătărie, sufragerie, 
6.000.000. Tel. 260091 (3033)

• Ofer de închiriat garaj. Tel. 
213110 (3029)

• lncl...,jziuchii denmeasa 
și accesorii, modele deosebite, 
pentru domnișoare deosebite. 
Orăștie, Primăverii, 19. (5734)

• S.C. deținătoare de spațiu, 
>0 mp, caută colaborator sau 
oferă spre închiriere spațiu. Tel. 
054/620915, 230310 (5253)

• Doresc pentru închiriat 
apartament, orice zonă, ofer 50 
mărci, urgent. Tel. 215428 (3036)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998. 
Solicitanții sunt rugați să trimită 
C.V. la căsuța poștală nr.22, 
Oficiul Poștal nr.6 Deva. (OP)

• Efectuez transport persoane 
Bekescsaba și București. Tel. 
217882 (5346)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
inginer constructor. Tel. 216795, 
între orele 7-15 (3020)

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

PIERDERI
• Pierdut carnet șomaj pe 

numele Silivășan Marius Ionel, 
îl declar nul. (5555)

DECESE

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Kurtuș Olga. O 
declar nulă. (5561)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Firuță Paras- 
chiva. O declar nulă. (5560)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Lăncrăjan 
Carmen. O declar nulă. (5559)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Moca Ale
xandru. O declar nulă. (5558)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Brezuica Anica. 
O declar nulă. (5557)

• Pierdut iegitimație de ser
viciu pe numele de Gură Vic
toria. O declar nulă. (5556)

NU STA 
DEOPARTE 
DACA 
VREI

Vrei să ai parte de calitatea CONNEX GSM? 

Acum nu mai trebuie să pui nimic deoparte! 

Prin sistemul de plată în rate CONNEX SMART 

poți avea un Motorola d520, model 1998! 

Plătind numai 89$ avans și 21$ pe lună timp 

de 6 luni! Și, mai mult, când o să fie vorba de 

vacanță, distracție și celelalte lucruri pe care 

ți le dorești, nu va trebui să stai deoparte! 

Bucură-te de calitatea CONNEX GSM!

* Preturile nu includ T.V.A.

SISTEM DE PLATÂ ÎN RATE A TELEFONULUI

COMEMORĂRI

• îndurerate gânduri și lacrimi 
nesfârșite însoțesc trecerea a 
șase săptămâni de când draga 
noastră

MARIA TINT
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea sa o vom păstră 
veșnic în inimile și sufletele 
noastre. Comemorarea are loc 
sâmbătă, în Cimitirul Ortodox 
din Orăștie. Dumnezeu să o 
ierte și să o odihnească. Soțul, 
fiica, ginerele și nepoții. 
(3023)

• Mulțumim tuturor celor 
care au fost alături de noi la 
funeraliile celui care a fost

ing. GHEORGHE SEFER
fost director R.A. J.D.P. Hune- 
doara - Deva. Familia. (3042)

• Familia anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață a 
minunatului soț, tată și bunic

TOMA SIMEDRE
în vârstă de 58 ani. Nu te vom 
uita niciodată! înmormântarea 
va avea loc astăzi 2 octombrie, 
ora 13,1a Cîmpuri Surduc. 
(3049)
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• Cu adâncă durere în suflet 
deplângem încetarea din viață 
a celui care a fost un bun soț, 
tată și socru

VIOREL STOICA
înmormântarea va avea loc 

în data de 3 octombrie 1998, 
ora 14, în Cimitirul Ghelari. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
(3045)

• Colectivul de muncă de la 
EM Ghelari este alături de ing. 
Marusia Stoica la greaua pier
dere pricinuită de decesul 
tatălui

VIOREL STOICA
și transmite pe această cale 
sincere condoleanțe familiei 
îndurerate. (3048)
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.30 Scena 
18.10 Hollyoaks (s, ep. 137) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da, ep. 13) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 315) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Justiție 
militară (s, ep. 32) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Repriza a treia. Emisiune 
de analiză a Campionatului Național de 
Fotbal
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Em. pt. 
persoanele cu handicap 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Simba, regele Leu (d.a) 
17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 138) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da, ep. 14) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 316) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Vulpe vânător (dramă 
România 1993) 22.45 Jurnalul de noapte

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul tranziției (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Medicina pentru 
toți 18.10 Hollyoaks (s, ep. 139) 18.35 
Stăpânul lumii (s.da) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 317)19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Teatru TV: „Jocul vieții și 
al morții în deșertul de cenușă” 22.30 
Jurnalul de noapte 22.45 Memorialul 
durerii (do, ep. 72)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs., doamnă! (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.0 Dialog. Actualitatea editorială: 
Târgul Internațional de la Frankfurt 16.00 
Conviețuiri 17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 Timpul Europei 18.35 Stăpânul lumii 
(s. da) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 318) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 21.00 
Prietenul nostru comun (s, ep. 2) 22.00 
Reflecții rutiere 22.10 Cu ochii’n patru 
22.50 Jurnal de noapte 23.00 Dintre sute 
de catarge

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 De lâ lume adunate...
12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism (mag.) 15.30 Em. în Ib. 
germană 17.30 Mapamond 18.00 
Animaniacs (d.a.); Casa plină (s, ep. 19) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 319) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Pasărea spin: anii care lipsesc (dramă 
SUA 1996, p. II) 22.30 Jurnalul de noapte
23.45 Dezlănțuit (f.a. SUA 1992)

9.05 Tip-Top!, Mini-Top! (em. concurs pt. 
copii) 10.05 Anna balerina (s, ultimul ep.) 
11.00 Familia Cordier, judecător și polițist 
(f. p. Fr. 1997)12.30 Ordinea publică (do)
13.30 Ecranul (mag.) 14.30 Video 
Magazin 15.30 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 16.00 Campionatele 
Naționale de Gimnastică - concursul in
dividual compus feminin (d, Bacău) 17.45 
Baywatch (s) 18.30 Sabrina, vrăjitoare 
la 16 ani (s, ep. 4) 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s,ep. 17) 21.20 Cum vă place... 
un divertisment cu 6 personaje în 
căutarea unui actor? 21.55 Fotbal 
Portugalia-România în preliminariile CE

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Varietăți muzicale 16*. 15 
Dragostea contează (s, ultimul ep.) 
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Muzică 
populară 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele săptămânii 
19.00 Știri bancare și bursiere 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.10 Natacha (s)22.00 Miezul 
(f. Polonia 1995) 

9.00 Justiție militară (s/r) 9.50 Un 
cântec pt. fiecare 10.00 în fața dv. (r) 
11.00 Sporturi extreme (do/r) 11.30 
Scena politică (r) 11.50 Un cântec 
pentru fiecare 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 
Nimic sfânt (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Franceză 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 1) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentarei9.10 Dosarele istoriei 
(do) 20.10 Natacha (s) 21.00 Sensul 
tranziției. Valoare 22.00 Casele au 
amintiri.

12.20 A treia Planetă de la Soare 
(s/r) 12.40 Roata de rezervă (mag./ 
r) 13.25 Planeta vie (ep. 83) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 97)
16.30 Știri 16.50 Publicitate 17.00 
Trei destine (s, ep. 14) 18.00 
Decepții (s, ep. 48) 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol iminent 
(s, ep. 4) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 26) 22.50 Agenția de presă
23.30 Cuiul din pantof (talkshow) 
1.15 Dallas (s/r)

7.00 Știri 7.15 Dimineața devreme 
(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 58)
11.20 Pericol iminent (s/r) 12.15 
Viitorul începe azi (s/r) 13.25 
Planeta vie (do, ep. 84) 14.00 Știri
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 98) 16.30 Știri 
16.50 Publicitate 17.00 Trei des
tine (s, ep. 15) 18.00 Decepții (s, 
ep. 49) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Noaptea confesiunilor (co. 
SUA 1995) 22.50 Agenția de 
presă 23.30 Schimbul de noapte 
(talkshow)

9.10 Profeții despre trecut (r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Cutia neagră (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Procesul etapei 
(r) 14.20 Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 592) 16.00 Nano 
(s, ep. 134) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s, ep. 41) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Predator II (thriller 
SF SUA 1990) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 154) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Predator II (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12,55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (r) 14.00 Punctul pe I 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s,ep. 135) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 5) 
21.30 Pensacola - Forța de elită (s, ep. 
15) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Veronica (s, ep. 5) 23.00 Știrile 
PRO TV / Profit 23.30 Profesiunea mea, 
cultura
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8.30 Lumină din lumină 9.05 Kiki Riki Miki 

(mag. pt. copii) 11.00 Viața satujui 13.00 

Bună ziua, oameni buni... 14.30 Video 

Magazin 15.45 Serial de călătorii (do) 

16.45 Aladdin (d.a) 17.15 Super Gol 

Show 18.00 Campionatele Naționale de 

Gimnastică-finalele pe aparate (înreg., 

Bacău) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 

spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 

România 21.00 Secretul legendei- 

pierdute (f.a. SUA 1985) 22.50 D-na King, 

agent secret (s, ep. 40)

9.00 Teleenciclopedia (r) 9.50 Un 
cântec pentru fiecărei 0.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Sporturi extreme 
(do/r) 11.30 Mapamond (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 13.00 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 14.00 Em. în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
D.a. 16.00 Țiganca (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Natacha (s, ep. 51) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 22.00 
Festivalul „Ioana Radu", ed. I, Craiova, 
7-9 oct. ‘98

8.30 Teatru TV (r) 10.00 Memorialul 
durerii (r) 11.00 Comorile lumii (do)
11.35 Cultura în lume (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Em. în Ib. germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 3) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 
Față-n față cu autorul. Invitat scriitorul 
Emil Mladin 20.10 Natacha (s, ep. 52)
23.30 Lumea sportului

9.00 Prietenul nostru comun (s/r) 10.00 
Dintre sute de catarge... (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă... (r) 13.05 Cu 
ochii’n 4 (r) 14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. Engleză
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Campionatele Naționale de 
Gimnastică de la Bacău. Concursul in
dividual compus masculin 19.10 Arhive 
românești 19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Natacha (s) 21.00 Vânare de 
vânt (div.)

8.05 D.a. (r) 8.30 Sporturi extreme (do) 
9.00 Comorile li/mii (do): Castelul 
Fontainebleau; Catedrala din Koln
10.35 Documente culturale (do) 11.30 
TVR Timișoara 13.30 Dreptul la adevăr 
(r) 14.00 Dinastia Cleopatrelor (s, ep. 
5) 14.50 Bijuterii muzicale, Mozart, 
Concertul pt. pian și orchestră, solist 
Octavian Anghel (Belgia) 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tradiții 17.55 
Handbal feminin Oltchim R. Vâlcea- 
Istocinik Rostov (Rusia) 19.30 Teatru 
TV: „Sinucigașul" 22.30 în plină acțiune 
(s/r)

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 9.30 Ferestre 
deschise (do) 10.30 Cinematograful 
vremii noastre 11.25 TVR lași 13.30 
Creanga de Aur 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (s) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 18.00 Alo, tu alegi! 
19.00 De cealaltă parte a miezului 
nopții (s) 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren. Exportul românesc 
21.00 Sportmania: Western Union 
World - meci din Campionatul spaniol

7.00 Știri 7.15 Dimineața devreme 
(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 59) 
11.20 Noaptea confesiunilor (f/r) 
13.25 Planeta vie (do, ep. 85) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 99)
16.30 Știri 16.50 Publicitate 17.00 
Trei destine (s, ep. 16) 18.00 
Decepții (s, ep. 50) 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Violența străzii 
(dramă SUA 1994) 22.55 Agenția 
de presă 23.30 Prezentul simplu

7.00 Știri 7.15 Dimineața devreme 
(mag.)IO.OO Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 60) 
11.20 Prezentul simplu (r)12.30 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.25 
Planeta vie (do, ep. 86) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
100) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 17) 18.00 Decepții (s, ep. 
51) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Nightman (s, ep. 5) 22.00 
Procurorul (s, ep. 4) 22.50 Agenția 
de presă 23.30 Moon 44 (f. SF SUA 
1990)

7.00 Știri 7.15 Dimineața devreme 
(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 61) 
11.20 Nightman (s/r) 12.15 
Procurorul (s/r) 13.25 Planeta vie 
(do, ep. 87) 14.00 Știrile amiezii
15.30 Navarro (s, ep. 16) 17.00 
Caracatița 3 (s, ep. 2) 18.00 
Decepții (s, ep. 52) 19.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 5) 20.00 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 5) 21.00 Prima 
dragoste (co. Canada ’92) 22.55 
Agenția de presă 23.30 Twin 
Peaks (s, ep. 21)

7.55 Caracatița (s/r) 9.00 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 9.25 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon (d.a) 
10.00 între prieteni 11.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 12.00 100 
de grade Celsius (talkshow) 13.00 
Fotbal Petrolul Ploiești-FCM Bacău 
(d) 16.00 Fete de provincie (s, ep. 
5) 16.30 Constelația Cinema 17.00 
Pe cont propriu (s, ep. 5) 18.00 
Decepții (s, ep. 53) 19.30 Sâmbete 
și zâmbete (div.) 20.00 Nash 
Bridges (s, ep. 37) 21.00 Obsesii 
ucigașe (dramă SUA 1995) 23.30 
Cronici paranormale (s, ep.43)

8.30 Spirit și credință (em. relig.) 
9.00 Animal Show (s) 9.25 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 10.20 
Mighty Max (d.a) 10.30 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Telemeridiane 
12.00 Printre rânduri (talkshow) 
13.00 Enciclopedia TV 14.00 
Duminica în familie (mag.)18.00 
Decepții (s, ep. 54) 19.30 A treia 
Planetă de la Soare (s) 20.00 
Roboții ucigași (f. SF. SUA 1984) 
21.45 Glasul inimii (f. SUA 1990, p. 
II) 22.45 Agenția de presă 22.50 
Fotbal Club Antena 1 (talkshow 
sportiv)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Gesturi însemnate (s, 
ep. 5) 11.45 Pensacola - forța de elită (s/ 
r) 12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 14.20 Urmărire generală (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
136) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Asasin din dragoste (dramă SUA '93, p. 
II) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei 22.35 Nebun după tine (s, ep. 5) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.30 Pro și contra 
cu Octavian Paler

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 When Love Kills (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 14.20 Am întâlnit și români fericiți
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 137) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 96) 21.30 
Nikita (s, ep. 31) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
5) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 întâlnire cu 
presa

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 

11.45 Melrose Place (s/r) 12.30 Gesturi 
însemnate (s, ep. 6) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 Târiăr 

și neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Urmărire generală 17.55 
Reforma la români 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Ultima frontieră (s, ep. 15)21.30 
Iubire blestemată (thriller SUA 1989) 23.30 

Știrile PRO TV 23.45 Chestiunea zilei

8.35 Mica Sirenă (d.a) 9.00 Ciberkidz (s)
9.30 Triumful lui Tarzan (f.a.SUA 1943) 
11.00 Pro Motor 11.30 Am întâlnit și români 
fericiți 12.00 Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond
(s) 13.30 Tom Show (s) 14.00 Generația 

PRO 15.30 Echipa mobilă 17.00 
ProFashion (mag. de modă) 17.30 Conan 

(s, ep. 14) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 

Specialiștii (s, ep. 6) 21.00 Academia de 
poliție (s, ep. 6) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Povești întretăiate (co. SUA 1993) 3.00 

Efecte speciale (s, ep. 6)

8.30 Toți câinii merg în rai (d.a) 9.00 Su
per Abracadabra/Mowgli (s) 11.00 Doc
tor în Alaska (s) 12.00 Profeții despre 
'trecut (talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O propoziție pe zi 13.05 Dragul de 
Raymond (s) 13.35 Tom Show (s) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Liz-. Povestea vieții 
(dramă SUA 1995, p. II) 16.30 Al șaptelea 
cer (s) 17.15 Buffy, spaima vampirilor (s) 
18.00 Beverly Hills (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (s, ep.6) 21.00 
Legături periculoase (dramă SUA/Anglia 
1988) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 Procesul 
etapei

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 16.00 Ș*tiri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s,ep. 195) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 40) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Christine Cromwell: 
„Easy come, easy go" (f.a.SUA 1990) 
22.00 Highlights Premier League 
23.00 Știri 1.00 Colpo Grosso (show)

10.00 CălătQrii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 41) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do) 21.15 
Melvin & Howard (co. SUA 1981) 
23.30 Starea de veghe; în spatele 
ușjlor închise (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 42) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt început (s, ep. 
17) 21.15 Șoapte în taină (f.a. SUA 
1957) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; Foc încrucișat (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 43) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Masada (s, ep. 9)
21.15 Teroare în adâncuri (dramă 
SUA 78) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s, ep. 44) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Atingerea îngerilor (s, 
ep. 42) 21.15 Drumul amintirilor 
(thriller SUA 1988) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

8.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.00 A 
doua familie (do) 9.30 Inspectorul 
Gadget (do) 10.00 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
Pământul : Bătălia finală (s) 12.30 
Eurofotbal (em. sp.) 13.30 Raliul 
României 14.00 World of Discovery 
(do.) 15.00 Divorțul lui (dramă SUA 
1972) 17.00 Zona M (em. muzicală) 
18.00 911: Apel de urgență! (s) 19.00 
Știri 19.45 Prințesa mafiotă (dramă 
SUA 1986) 22.00 Centennial - 
Legendele din lumea nouă (s, ep. 13) 
23.00 Știri 23.30 Răzbunarea lui Hawk 
(f. SFSUA 1991)

8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30 A doua 
familie (do) 9.00 Inspectorul Gadget 
(d.a) 9.30 Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Mecanica distractivă (s) 10.30 
1999 (s) 11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 14.00 Lumea lui Dave (s) 
14.30 Față în'față la Hollywood (s) 
15.00 Secretele bărbaților irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii 16.00 Ex
plorer 17.00 Un alt început (s, ep. 20) 
18.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 26) 
19.00 Știri 19.45 Dulce răzbunare 
(co. SUA 1988) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu e per
fect (s) 23.00 Știri
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I If- Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
I y Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas»________________________ ______________ J
• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE 

• MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI «BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE
• ASPIRATOARE* MIXERE ȘI ROBOTI DE BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... «ȘI MULTE ALTELE II!

HOU! Calculatoare (PC) in orice configurație!!! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,... 

Produse electronice si electrocasnice ale renumitelor firme
j ;

4

0 îndesii-
SATU MARE

DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 
—V ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

"200 de dolari?", vei fi tentat să exclami.

Da. Un Nokia 540 sub 200 de dolari.

E mic, ușor și deștept. îl poți lua și în rate.

încearcă unul. Ține-lîn mână. Probează-I.Simte-l.

Compară-I. Cu orice telefon mobil.

Cumpără-I și vorbești gratuit o oră întreagă.

Așa vei' constata că, de acum,

NMT vine de la "Nou, Mic și Tentant."

NOKIA
Connecting People

Telemobil

Deva, ALPI SOFT, 054 234 048 și 018 591 449


