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O simplă trecere în revistă 
a activităților culturale care au 
avut loc anul trecut în județul 
nostru relevă multitudinea și 
diversitatea acestora. Rugat 
să precizeze câteva acțiuni i 
mai importante, dl Ion Sicoe, 
consilier șef ai Inspectoratului 
Județean de Cultură, le-a 
menționat pe cele care au avut 
loc în premieră: Festivalul 
internațional de folclor pentru
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copii și tineret “Carpatica"; 
Tabăra internațională de 
pictură “Germisara" (Geoagiu- 
Băi) și apariția revistei de 
cultură "Arhipelag".

Un loc aparte au avut și în 
anul încheiat manifestările de 
amploare, devenite tradiționale, 
cu puternică încărcătură 
istorică. între acestea trebuie 
amintite "Serbările naționale de 
laȚebea", “întâlnirea moților cu 
istoria de la Dupăpiatră", 
simpozioanele internațional 
“împăratul Traian și Dacia", 
național "Umanistul român 
Nicolaus Olahus - 430 de ani
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De ia trimisul nostru Za Petroșani

Greva minerilor în Valea Jiului continuă!
Nemulțumiți de rezultatu1 negocierilor pe care o comisie a minerilor 

din Valea Jiului le-a avuția București, luni, de la primele ore ale dimineții, 
platouîdin fața Companiei Naționale a Huilei din Petroșani a adunat cel 
mai mare număr de greviști de la declanșarea mișcării de protest.

în cadml discursurilor ținute în fața a peste 10.000 de mineri, 
Miron Cozma, împreună cu alți ortaci din conducerea sindicatelor au 
prezentat punct cu punct rezultatul negocierilor de la București, 
apreciindu-se că minerii sunt sfidați în continuare, iar ceea ce s-a 
stabilit la București este departe de situația reală din Valea Jiului

Aproape pe tot parcursul dialogului cu minerii, Miron Cozma a 
acuzat în termeni foarte duri Ministerul Industriilor și cel de Finanțe, 
inclusiv actuala guvernare, că dau dovadă de lipsă de interes pentru 
marile probleme pe care le ridică yalea Jiului, loc unde muncesc și 
trăiesc zeci de mii de suflete.

De la “tribuna greviștilor" au luat cuvântul mai multi mineri și locuitori 
ai Văii Jiului, care au prezentat situația dramatică și sărăcia care a 
cuprins tot mai mulți români.

Marile ' mgedii pe care le trăiesc minerii Văii Jiului, s-a mai spus 
de către vorbitori, cant o consecință a politicii dezastruoase a 
actualuiui Executiv, care aruncă in stradă mii de oameni, fără să le 
asigure o alternativă.

După prezentarea punctelor cuprinse în protocolul de la 
București, conducerea sindicatelor din Valea Jiului, împreună cu 
grev.știi adunați în curtea CNH au hotărât continuarea grevei.

Pentru a nu depăși cadml legal, greviștii au renunțat la două 
puncte din pachetul de revendicări ■■ demiterea conducerilor 
Ministerului industriilor și CNH, urmând ca restul să fie revăzute de 
către cele două părți - Executiv și sindicate.

După prezentarea concluziei de continuare a greyei, minerii, în 
frunte cu Miron Cozma, au pornit într-un marș pe străzile municipiului 
Petroșani.

S-a adresat, de asemenea, un apel președintelui României pentru 
a interveni în solutionarea conflictului declanșat la Petroșani.

Corne! POENAR

Din partea dlui ec. Augustin 
Mureșan, director la 
Administrația Financiară a 
Municipiului DeVa, am primit 
câteva precizări referitoare la 
procesul încasării noilor 
impozite majorate pe clădiri. 
Astfel, proprietarii de 
apartamente nu trebuie să 
prezinte la Administrația 
Financiară nici un act 
suplimentar, deoarece toate 
informațiile referitoare la aceste 
locuințe există deja în cartoteca

Precizări privind 
plata impozitelor 

pe clădiri
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instituției. Fiecare proprietar de 
casă va trebui să prezinte o 
declarație de impunere la care 
se anexează actul de 
proprietate și schița clădirii în 
copie. Obligatoriu, documentația 
va trebui să evidențieze clar 
anul construirii casei, precum și 
valoarea suprafeței construite, 
începând din acest an, noile 
reglementări de plată a 
impozitelor pe clădiri anulează 
articolul 16 din Legea 61/1990 
care scutea de impozit pe o 
perioadă de 10 ani proprietarii 
apartamentelor dobândite de la 
stat. Conform celor declarate de 
dl Mureșan, plata impozitelor se 
va face începând cu 15 
februarie a.c. Dacă măsurile 
organizatorice, în special 
introducerea tuturor datelor 
referitoare la apartamente în 
baza de date a computerului o 
vor cere, termenul s-ar putea 
amâna până la 1 martie a.c.(A.S.)

Vine, vine FMI-ul...
în urmă cu ceva mai bine de două 

luni, mai precis în perioada 1-7 
noiembrie 1998, se afla la București o 
delegație a Fondului Monetar 
internațional, avându-l în frunte pe 
negociatorul șef pentru România, Poul 
Thomsen, și pe înlocuitorul său, 
începând cu anul 1999, Emanuel 
Zervoudakis. Intențiile lor și speranța 
noastră erau încheierea unui nou acord 
stand-by, care ar fi ajutat României să 
facă față serviciului ridicat al datoriei 
sale externe din acest an, de 2,2 
miliarde de dolari și bugetului extrem 
de sărac din 1999.

N-a fost să se întâmple așa, deși 
Poul Thomsen declara șiret: 
“întotdeauna sunt optimist când vin în 
România' Ce i-a fost dat să vadă și să 
audă misiunea FMI din discuțiile cu 
reprezentanți ai Guvernului, 
Ministerului Finanțelor și Băncii 
Naționale i-a lăsat un gust amar, drept 
pentru care a plecat cum a venit, 
promițând să se reîntoarcă în prima 
decadă a lunii ianuarie 1999, fără Poul 
Thomsen, care a preluat aceeași 
misiune la Moscova.

Treziți la realitate din lunga 
somnolență guvernanții- noștri au 
început să apese pe acceleratorul 
reformei Au urgentat două privatizări 
mari - ale ROMTELECOM și BRD ■ și 
au intensificat procesul pregătirii altora, 
au trecut la restructurarea sectorului 
minier, generator de pierderi uriașe, și 
ia închiderea sau privatizarea unor 
societăți comerciale nerentabile, au 
dat zor cu întocmirea bugetului pe 
acest an. Misiunea FMI ar fi trebuit să 
vină în România pe 10 ianuarie a.c. Dar 
n-a venit. Autoritățile române au mai 
cerut un mic răgaz pentru alte câteva 
pregătiri.

Una ar fi adoptarea bugetului de 
către Parlament, stabilită, după 
aprecierea unor senatori, pentru 15 
ianuarie. Alții însă nu doresc să le fie 
fragmentată vacanța și cred că bugetul, 
care deja a stârnit multe reacții 
contradictorii, nu va fi parafat mai 
devreme de prima decadă a lui 
februarie.

Alta este accelerarea procesului de 
rentabilizare a economiei, de aplicare 
a reformei și diminuare drastică a 
pierderilor, a cheltuielilor neeco- 
nomicoase. Aici au apărut deja bariere. 
Minerii se opun furibund închiderii 
minelor, sindicatele și managerii din 
societățile comerciale propuse pentru 
lichidare garanteză acum că vor face 
unitățile rentabile. Totodată, evaziunea 
fiscală continuă, iar economia 
subterană proliferează. Și nici factorul 
politic nu este prea stabil, dereglat de 
convulsiile generate de reformă.

Oricum însă misiunea FMI va veni 
în cursul acestei luni la București. De 
ce este ea atât de așteptată? Dintr-un 
motiv pe care specialiștii în economie 
și finanțe îl văd imperios necesar, 
salvator pentru România în acest an 
extrem de greu pentru noi. Unii 
consideră că FMI nu mai are motive să 
nu încheie acum un acord cu țara 
noastră, ceea ce ar aduce avantaje în 
două planuri paralele. Mai întâi că am 
primi un împrumut de la Banca 
Mondială, fără de care nu ne-am putea 
achita rata la datoria externă pe acest 
an, de 2,2 miliarde de dolari, ceea ce 
ne-ar aduce în incapacitate de plată, 
cu consecințe greu de prevăzut. în al 
doilea rând, un element chiar mai im-

Dumitru GHEONEA
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j la Dacia j 
I Ambiția firmei Renault I I pentru 1999 este de a I 
| ajunge să dețină 11 la sută | 
| din piața europeană și de a- | 
| și menține cota de 30 la sută | 
| pe piața franceză. | 
| Obiectivul a fost dezvăluit | 
| într-o conferință de presă |
■ de Francois Hinfray, direc- | 
J tor comercial al produ- . 
! cătorului francez de auto- ,
■ mobile. Hinfray s-a referit în • 
* mod special la reachi- 1 
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I Pitești și la proiectul de a I 
I fabrica autoturisme ieftine, I 
| cu prețuri sub 6000 de | 
| dolari. în România și Africa | 
| de Sud vor fi construite | 
| jumătate dintre cele patru |
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milioane de automobile 
care urmează, potrivit 
planului, să fie exportate 
după anul 2010. Vânzările 
Renault au fost, în 1998, de 
2,13 milioane de 
autovehicule, aproape de 
recordul de 2,23 milioane, 
atins în 1983. (A)
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Uniunea Națională a Producătorilor Agricoli 
din România dorește ca

Agricultura să fie 
tratată ca o 

prioritate națională
Înființată la București la 

sfârșitul decadei a doua a 
lunii decembrie 1989, Uniunea 
Națională a Producătorilor 
Agricoli din România, care este - 
conform statutului său 
organizație neguvernamentală, 
autonomă, cu personalitate 
juridică (având drept scop 
apărarea intereselor producă
torilor agricoli și fermierilor pentru 
dezvoltarea și consolidarea 
proprietății private, creșterea 
producției vegetale și animaliere, 
valorificarea surplusului de 
produse la prețuri avantajoase, 
care să asigure venituri și profit), a 
făcut o analiză realistă a situației 
actuale a agriculturii românești și 
a definit preocupările sale 
viitoare. Recunoscând faptul că 
restructurarea agriculturii noastre 
a început prin fărâmițarea 
excesivă a suprafețelor exploa- 
tațiilor agricole, prin devastarea 
fermelor zootehnice, precum și a 
sectoarelor de mecanizare și de 
irigații, prin denigrarea spe
cialiștilor, singurii capabili să 
înfăptuiască adevărata reformă 
într-un sector . în care toți se 
consideră experți, Uniunea 
Națională a Producătorilor 
Agricoli consideră că a sosit 
timpul ca din acest sector să 
dispară amatorismul, să nu se 

mai lucreze în mod pompieristic, 
și după ordinele străinătății.

în context s-a subliniat că în 
prezent exploatațiile individuale 
de mici dimensiuni - de până la 
2,2 ha, sub cele existente în 
perioada interbelică (față de 
tendința din țările ce fac parte din 
Uniunea Europeană unde se 
merge spre 100 ha), cuprind circa 
3,9 milioane de gospodării și 56 
la sută din suprafața agricolă a 
țării, ele având doar o producție 
de subzistență. Pe lângă acestea 
mai sunt exploatații de tip 
asociativ ce dețin 22 la sută din 
terenuri, societăți comerciale cu 
capital de stat care posedă 10 la 
sută din terenul agricol, iar 
diferența se găsește în 
proprietatea primăriilor ca izlazuri. 
Aceasta este o situație 
inacceptabilă pentru integrarea în 
UE, având în vedere criteriile de 
eficiență ce trebuie îndeplinite.

Cu toate că s-a militat pentru a 
nu fi distrus patrimoniul fostelor 
CAP, care ar fi servit acum ca bază 
de producție pentru potențialele 
forme asociative, că s-au făcut 
demersuri pentru a obține unele 
facilități pentru agricultori, în 
sensul de a fi scutiți de impozit pe

Nicoiae TfRCOB
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Am primit la redacție o scrisoare, 

al cărei conținut ne-a captat de la 
primele rânduri. Redăm, succint, 
conținutul ei;"Am vizitat, în ajunul 
sărbătorilor de iarnă, Căminul de 
Bătrâni din Geoagiu. Pe holul frumos 
împodobit, de unde nu lipsea nici 
bradul luminat și decorat cu zeci de 
podoabe colorate, bătrânii priveau 
la televizor. O femeie ținea strâns în 
brațe o fetiță cam de 12-14 ani și o 
săruta mereu. Am simțit un imbold 
să aflu cine sunt și am aflat astfel 
povestea vieții lor.Se numesc 
Catinca și Cristina, mamă și fiică. Au 
fost părăsite de soț și, respectiv, de 

1 tată. Mama, fiind handicapată, a fost 
. internată prin luna august a anului 

trecut la Căminul de Bătrâni din 
I Geoagiu,iar fiica la o școală

Lacrimi printre rânduri

BUCURIA REGĂSIRII
ajutătoare din Săcel iar mai apoi la 
Deva și de atunci nu s-au mai întâlnit. 
Au pierdut legătura, nu mai știau 
nirnic una despre cealaltă. Seară de 
seară, mama adormea într-un târziu 
cu gândul la fetița ei dragă de care îi 
era nespus de dor, iar ea, fiica, își 
punea zeci de întrebări legate de 
soarta familiei ei, de tatăl care le-a 
părăsit.

Prin grija doamnei Maria Roman, 
directoarea Căminului din Geoagiu, 
care a făcut numeroase 
investigații, s-a găsit fetița și de 
sărbători a fost adusă la Geoagiu

pentru a fi îm-preună cu mama sa. 
Chipurile lor radiau bucuria 

regăsirii și emoția reîntâlnirii putea fi 
greu stăvilită. Mamă și fiică erau din 
nou împreună. Lacrimi de bucurie, 
lacrimi de tristețe... Din nou împreună 
de Sfintele sărbători de iarnă după 
ce nemiloasa soartă le-a despărțit. 
De acum nu vor mai pierde legătura, 
de acum se vor întâlni mereu păreau 
să spună ochii înlăcrimați ai mamei, 
în timp ce mâinile-i calde mângâiau 
creștetui copilei.

întâmplarea rn-a răscolit, m-a 
îndemna* să reflectez mai mult la

semenul de lângă mine, m-a făcut 
mai bună, mi-a adus în suflet dorința 
de a-mi iubi și ocroti aproapele. Am 
realizat că în această țară, în care 
se petrec atât de multe infracțiuni 
și fapte condamnabile, mai sunt și 
oameni adevărati, cu suflet mare și 
nobil".(E. S.).

P.S. Expeditoarea acestor 
rânduri n-a dorit să le semneze. 
Respectăm dorința fidelei noastre 
cititoare și-i mulțumim pentru 
aceste frumoase gânduri, pentru 
urările transmise colectivului 
redacțional. Schema cu care a 
început scrisoarea, respectiv -om 
bun-sărbători fericite-întămplări 
fericlte-este relevantă pentru 
sufletul sensibil al modestei 
noastre colaboratoare. .
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Minusurile financiare au

Convorbire cu prof. Octavian Belu, 
antrenor federal al lotului feminin de gimnastică

fost suplinite prin muncă
Discuție cu dl prof. Dorin Redaru, director al DjTS 

Hunedoara - Deva

- Domnule Octavian 
Belu, un an calendaristic 
s-a încheiat, un altul a de
butat de puțin timp. Vă 
rog să treceți în revistă 
anul competițional 1998, 
din punctul de vedere al 
performanțelor.

- Mai înainte de toate 
vreau să le adresez cititorilor 
dvs. un sincer “La mulți ani”, 
să le doresc ceea ce ne dorim 
cu toții și noi, iar fiecăruia un 
an mai bun, după modul în ca
re va munci și mai ales după 
cum se va descurca în anul 
1999. Legat de anul recent 
încheiat, la capitolul perfor
manțe nu este prea mult de 
spus. A fost un singur Cam
pionat European la care încă 
o dată țara noastră și-a de
monstrat superioritatea la se
nioare, câștigând pentru a 3-a 
oară titlul european la echipe, 
o medalie de aur - surprin
zătoare prin Corina Ungurea- 
nu la sol și un argint la sărituri 
cu Maria Olaru. O participare 
notabilă a avut echipa de juni
oare - mă păstrez în aceeași 
reținere pe care am avut-o și 
înainte de CE și după - spu
nând “notabilă”, întrucât mă 
preocupă încă și mă obse
dează ideea sau faptul că 
echipa a ieșit pe locul II, dar 
numai la 0,1 puncte de for
mația Italiei. Performanțele 
luate împreună sunt bune, dar 
sunt realizate cam de aceleași 
gimnaste care au confirmat în 
timp că sunt capabile de per
formanțe de vârf. Nu s-a obți
nut numărul de medalii pe ca
re probabil îl pretindeau cărțile 
de vizită ale acestor gim-

I haste, dar să nu uităm că am 
k  -........... - 

evoluat pe terenul principa
lelor noastre adversare - 
cele din Rusia - care au făcut 
tot posibilul să câștige medalii 
cât mai multe, să schimbe im
presia de degringoladă pe 
care a lăsat-o echipa Rusiei 
în ultimii ani.

La capitolul altfel de per
formanțe, menționez aici sem
narea contractului de spon
sorizare cu Romtelecom, 
care ne face să fim un pic mai 
liniștiți cu gândul la Olimpiada 
din 2000, la cheltuielile finan
ciare din acest an preolimpic 
și tot o performanță este și 
finalizarea lucrărilor de reno
vare a sălii de gimnastică de 
la Deva, în care ne pregătim și 
despre care putem spune că 
se ridică din anumite puncte 
de vedere la standardele eu
ropene. Mai sunt multe de fă
cut la această sală, lucrările 
executate limitându-se la su
mele pe care le-am primit, dar 
vom încerca în 1999 să obți
nem alți bani pentru a finaliza 
lucrările de modernizare.

Tot la capitolul altfel de 
performanțe, să spunem că 
s-a ajuns teoretic într-o si
tuație de a se discuta cu con
ducerea F.R. Gimnastică și de 
a se negocia niște indemnizații 
care au dus ia părăsirea cor
pului tehnic de către doi an
trenori și o coregrafă. Mini- 
colectivul care a rămas acum 
să lucreze este alcătuit din 
doar doi antrenori, respectiv 
am rămas eu care nu am ce
rut nimic F.R. Gimnastică și 
poate nu am făcut bine, dar 
rămâne să îmi revizuiesc 
această poziție, și colega mea 
Mariana Bitang, care a accep
tat indemnizația propusă de 
federație. Mariana Bitang a 
fost aproape de a semna un 
contract așa cum fusese 
prevăzut în protocolul dis
cuției, dar până în acest mo
ment nu a primit nici un ban și 
se află în situația de a regreta 
discuția respectivă, mai ales 
consecințele ei. A fost să îi 
.spunem o performanță ne- 
gativă^

Ca o încercare de a 
schimba ceva în modul de 
lucru este acest lot lărgit, 
până la momentul Comisiei 
Olimpice, care va stabili 
structura definitivă, va stabili 
gimnastele din lotul olimpic și 
cel de junioare, unele dintre 
fete cu acoperirea totală a 
cheltuielilor de pregătire de 
către Comitetul Olimpic Ro
mân și altele de către FRG. 
Este o premieră și vom ve
dea și consecințele acestui 
mod de lucru. Cred că de
pinde de fiecare dintre noi 
ca acest experiment să reu
șească pe deplin, cu toate 
că preocuparea noastră 
este orientată strict pentru 
Campionatele Mondiale din 
luna octombrie 1999 din 
China și pentru alcătuirea 
unei echipe pentru J.O. din 
2000, o formație capabilă să 
se lupte de la egal la egal cu 
principalele noastre adver
sare. Problema este că și din 
acest punct de vedere, al 
echipei de la Mondiale și al 
echipei de la J.O., nu se poa
te da o soluție definitivă. 
Ideea generală este de a le 
conserva pe gimnastele mai 
în vârstă și de a le coopta pe 
cele mai tinere, cele care pot 
să își aducă aportul la eco
nomia echipei. Pentru olim
piadă va fi mai greu, trebuie 
să le supraconserv pe cele 
cu experiență, dar cu sigu
ranță avem nevoie de o gar
nitură de schimb și la acest 
capitol; eu sunt îngrijorat de
oarece generația celor năs
cute în 1984 este mai slabă 
decât cele precedente.

- Ați amintit de gene
rația mai în vârstă, de juni
oare. Cu cine participați la 
aceste competiții?

- în mod realist echipa 
poate fi prevăzută cu mare 
ușurință și practic s-ar păs
tra toate condițiile normale, 
fără accidentări, fără ieșiri 
din pregătire și de altă na
tură, ar trebui să gândim că 
echipa ește formată din Si
mona Amânar, Claudia 

Presecan, Corina Ungureanu, 
Maria Olaru, Andreea Isă- 
rescu și Andreea Răducanu. 
S-ar putea printr-un progres 
extraordinar să "prindă” 
echipa Olimpia Popa, sau alte 
sportive dar ar fi foarte puțin 
probabil. Eu nu față de echi
pa de mondiale am dubii și 
îngrijorări personale, ci față 
de echipa de Olimpiadă pen
tru că Simona și Claudia vor 
avea 20 de ani, Corina 19, iar 
Maria 18, media de vârstă a 
echipei fiind probabil cea mai 
ridicată dintre formațiile care 
au evoluat în ultimul deceniu, 
dar poate fi un lucru pozitiv, 
experiența lor fiind necesară.

- Ce vă doriți dvs., per
sonal, pentru 1999?

- Personal îmi doresc să 
fiu sănătos, deoarece încep 
să se strângă și la mine niște 
ani de lot olimpic, vârsta do
resc să nu își spună cuvântul 
(mă apropii de o jumătate de 
secol) mai ales că lucrăm în 
stresul și atmosfera pe care o 
cunoașteți și dvs la activitatea 
de performanță. Eu sper ca 
toți factorii, colegii mei, toți cei 
care își dau aportul la obți
nerea unui rezultat, să fie 
conștienți de importanța celui 
mai mic efort cerut pentru ob
ținerea de performanțe și să 
nu avem ce regreta la momen
tele de bilanț.

- Nu ne rămâne decât 
să vă adresăm urări de 
bine pentru 1999, să aveți 
parte de sănătatea pe ca
re o doriți, iar atunci când 
veți trage linie și veți face 
bilanțul, să fie totul așa 
cum vă doriți dvs împre
ună cu colegii și cu gim
nastele aflate în centrul 
olimpic de la Deva.

- Eu sper să avem de tre
cut numai lucruri bune la bi
lanțul anului 1999 și sper ca 
la Campionatele Mondiale 
comportarea echipei noastre 
să fie de bun augur pentru 
J.O.

A consemnat
Nicotae GAVREA

----- i

- Domnule director, vă rog 
să faceți un bilanț al anului 
trecut prezentând în sinteză 
activitatea Direcției județene 
pentru Tineret și Sport Hune
doara - Deva.

- în anul care a trecut DjTS a 
organizat un număr de 143 acti
vități sportive la diferite nivele și 
sporturi care se practică în județ. 
Cu toate că partea financiară a 
fost mai de austeritate totuși s-a 
reușit ca toate competițiile pro
puse să se desfășoare în condiții 
foarte bune. Minusurile la capitolul 
financiar au fost suplinite de stră
dania și munca pasionată a in
spectorilor de specialitate din ca
drul DjTS și de înțelegerea și spri
jinul manifestate de Ministerul Ti
neretului și Sportului, Prefectura 
județului, Consiliul județean și pri
mari a numeroase localități din 
județ.

- Care au fost prioritățile 
DjTS în anul care a trecut?

- Prioritatea tuturor celor care 
au legătură cu lumea sportului 
este performanța. De aceea am 
acordat o atenție deosebită lotului 
olimpic de gimnastică care se pre
gătește la Deva, încercând să îi 
asigurăm cele mai bune condiții de 
antrenament. Astfel s-a investit 
masiv în renovarea sălii de gim
nastică olimpică de la Deva, urmă- 
rindu-se aducerea ei la un nivel 
deosebit, propice performanței. 
Din păcate, lucrarea este fina
lizată doar în proporție de 60-70 la 
sută, mai fiind de executat părțile 
de grupuri sanitare, vestiarele și 
alte anexe, lucrări pe care dorim 
să le finalizăm în acest an. De 
asemenea, pentru că sperăm ca 
echipa de handbal feminin să pro
moveze în Superligă s-au exe
cutat și lucrări de reparații la Sala 
sporturilor din Deva, rezolvându- 
se problema hidroizolației. Urmea
ză ca în acest an și aici să se 
finalizeze renovarea vestiarelor și 
anexelor pentru ca Sala sportu-

, rilor să fie în măsură să găz-. . — .. --------------------

duiască competiții de nivel inter
național de gimnastică, handbal și 
de ce nu și la alte sporturi. Apre
ciem eforturile Ministerului Tine
retului și Sporturilor care, deși a 
fost un an greu din punct de ve
dere financiar, a reușit să ne aloce 
sume importante pentru punerea 
la punct a bazelor sportive. Spe
răm ca și în acest an să obținem 
fonduri pentru astfel de lucrări 
pentru a începe o campanie vi
zând renovarea bazelor sportive 
din județ aparținând cluburilor.

- Pentru că ați vorbit de 
performanță, spuneți-ne care 
au fost ramurile sportive ca
re s-au evidențiat în 1998, în 
județul Hunedoara.

- Bineînțeles că cele mai multe 
și valoroase medalii au fost obți
nute la gimnastică, care e prio
ritară pentru județul nostru. Ur
mează apoi tot cu succese la nivel 
internațional atletismul, iar cu re
zultate bune pe plan național sunt 
tirul cu arcul și canotajul. Dar pen
tru că disponibilitate și potențial 
există și la celelalte sporturi aș
teptăm și de la ele rezultate 
deosebite.

- Ce a adus nou anul 1998 
pentru sportul hunedorean?

- Cred că principala noutate 
este că în ultimul timp toată lumea 
dorește să facă sport. De aceea 
DjTS Hunedoara - Deva a impul
sionat foarte mult ramura "sportul 
pentru toți" încercând o revigorare 
a ei pentru că baza performanței o 
reprezintă selecția și concurența, 
în acest sens trebuie să spunem 
că avem o relație excelentă cu 
Inspectoratul școlar împreună cu 
care s-au organizat numeroase 
competiții pentru copii și tineret 
(elevi și liceeni) la diverse sporturi 
ca fotbal, baschet, volei, handbal, 
atletism etc. N-au fost uitate nici 
persoanele cu handicap cărora li 
s-a acordat sprijin în organizarea 
activităților sportive.

- Care sunt principalele 
obiective ale DjTS pentru anul 
1999?

- în primul rând dorim să finali
zăm lucrările începute la renova
rea bazelor sportive. Apoi, pentru 
că 1999 este un an preolimpic ne 
dorim ca din rândul sportivilor hu- 
nedoreni cât mai mulți să facă

. parte din loturile naționale și olim
pice pentru a avea și județul nos
tru reprezentanți la Jocurile Olim
pice de la Sydney.

- Vă mulțumim.

Ciprian MARINUȚ
Jj

MAP II
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tvr i
6,00 România: ora 6 vă oferă 

“Cafeaua de dimineață” 9.00 
TVR Cluj 10,00 TVR Info 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12.05 Credo (r) 
13,00 Destine în vremuri de 
război (s/r) 14,00 TVR Info
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Emisiune pentru persoane cu 
handicap 15.30 Arhive româ
nești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17;00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18,00 TVR Info 18.10 
Nick Freno - profesorul per
fect (s) 18.35 Stăpânul lumii 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
381) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun!. 20.00 Jurnal, 
metec, ediție specială, sport 
21.00 Momeala (f. a.) 23,00 
Jurnalul de noapte

TVR 2
6,30 TV Telernatlnal 8.00 

Desene animate (d.a/r) 8,50 
Știri bancare și bursiere 9.00 
Documente culturale (r) 9.50

Un cântec pentru fiecare 10.00 
Ultimul tren (r) 11.00 S.O.S. 
Patrimoniul (r) 11.30 Scena 
politică 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 12,55 
TVR Info 13.00 Primul val (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15,00 
TVR Info 15.10 Limbi străine: 
franceza 15,35 Desene animate 
16.00 Țiganca (s, ep. 98) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 La 
izvorul dorului... 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17,50 
TVR Info 18.00 Care pe care! (cs) 
19,00 Știri bancare și bursiere
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Destine în vreme de 
război (s) 21,10 Sensul tranziției 
22,00 Concertul Filarmonicii din 
Berlin 23,30 Pelerinaje 0.00 
Simfonia nr. 38 de Mozart 0,30 
TVM Mesager.

ANTENAI
6,40 Agenția de presă (r) 6.45 

Dimineața devreme (mag.) 10.00 
Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.25 iluzii (s, ep. 123) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 
Cronici paranormale (s) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 151) 14.00 
Știrile amiezii 14 30 Foișorul de 
foc 15.30 Dallas (s, ep. 151) 16.30 

Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
70) 17,50 Zodiac 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 46) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 20.45 
Ambiție obsesivă (f.a.) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23,35 Schimbul de noapte

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9,00 Profit 9,10 Riști și 
câștigi (r) 9.35 Roata norocului 
(r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10,45 The Couch Trip (fir) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV J3.00 Iron Eagle I (dramă 
SUA) 14.30 Suflet de femeie (s)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s, ep. 4) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 
18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 
Roata norocului (cs) 19.20 Ches
tiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 
18) 21.30 Lois și dark (s, ep. 7)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Ches
tiunea zilei cu F. Călinescu 22.30 
Veronica (s, ep. 18) 23.00 Știrile 
PRO TV/Profit 23.20 Chestiunea 
zilei 23.30 Walker, polițist texari 
(s, ep. 9) 0,15 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Maria 
(s/r) 9.30 Dragostea nu moare 
(s/r) 10.00 Morții cu morții, viii 
cu viii (f/r) 11,55 Ca la mama 
Acasă (r) 12,00 De partea legii 
(s/r) 12.30 Ultima vară (s/r) 13.30 
D.a. (r) 14,00 Dragoste și putere 
(s/r) 14.45 Misterioasa doamnă 
(s/r) 15.30 Te Iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima vară 
(s) 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
Peter Pan (d.a). 20.00 Dragoste 
șl putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile (s)
22.30 Moș Crăciun va fi tată

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Zona M 

(r) 11.00 Cinemagia (r) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 
13,00 Focus 13 13.15 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogațl (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 33) 16,00 Fo
cus 16 16.10 Tia șl Tamera (s, 
ep. 31) 16.35 Malcolm și Eddie

(s, ep. 31) 17.00 Jerry
Springer Show 18.00 Focus, 
Meteo, Sport 18.50 Real TV 
19.00 Viper (s,ep. 47) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 47)
20.30 Brooklyn South (s, ep. 
7) 21.30 Dosarele Y (do) 22.30 
Focus + emisiune de știri 
23.00 Ultima ediție (talkshow)
I, 00 Colpo Grosso

HB0
10.00 Mame și fii 11.45 Ver

dict sub amenințare 13.30 
Jack 15.30 Michael 17.15 
Tâlharii 18.45 Ostatici ostili
20.30 Vreau capul lui Mavis 
Davis! 22.15 Con Air-Avionul 
condamnaților 00.15
Războiul siliconului 01.45 
Jurnalul Pantofului Roșu: 
Noaptea despărțirii 

ANTENA 1- DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

II. 00 Sportul hunedcrean (r) 
15.30-16.00 Program muzical 
16.00-17.00 Plai de dor 17.30- 
17.35 Promo-publicitate 17.35- 
17.55 Program folcloric 17.55- 
18.00 TELEX (știri locale pe 
scurt) 22.05-22.15 Știri locale

r-----------------------------------1

| Zonă j 
defavorizată '

' Mulți dintre locuitorii 1 
I satelor aparținând comu- I 
| nei Băița au lucrat în mi- | 
| nele din zona Brad. Odată | 
J cu închiderea perimetrelor . 
• miniere din zona Brad, în • 
I special a minelor Troița și I 
| Vețel, rata șomajului în co- | 
■ muna Băița a crescut foar- | 
! te mult atingând cota de ! 
1 12,11 la sută. Prin urmare I 
I și comuna Băița a fost cu- I 
j prinsă în arealul zonei de- | 
| favorizate Brad. Consiliul | 
! local al comunei Băița aș- . 
1 teaptă apariția investito- * 
I rilor români ori străini care I 
| să profite de scutirile de | 
| impozite și de facilitățile | 
j acordate de statutul de zo- . 
' nă defavorizată. (Cr.C.)
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Doresc să rămână ceva
pentru comună

Discuție cu dl 
Romeo Farcaș, 

primarul comunei 
Baia de Criș
- Domnule primar, acum 

când s-a încheiat un an se 
poate trage o linie a activității 
primăriei. Cum apreciați anul 
1998 în general?

- Chiar dacă în aparență nu 
par a fi prea multe probleme pe 
agenda unei primării comunale, 
în realitate există numeroase 
doleanțe ale cetățenilor în 
privința pământului, a pădurilor, 
cât și altele ce țin de 
administrarea și gospodărirea 
localității.

în privința Legii fondului 
funciar cât și a celui silvic, în 
mare parte s-au rezolvat 
problemele, cu excepția satului 
Lunca unde situația este puțin 
mai complexă și mai avem de 
soluționat câteva lucruri.

- Die primar cele mai 
multe proiecte sunt legate de 
bugetul local, de bani, în 
general. Cum apreciați dii, 
această perspectivă anul 
1998?

- Spte regretul meu pot să 
vă spun că datorită lipsei 
banilor nu s-a realizat mare 
lucru Astfel, după ce am tras o 
linie la buget, învățământul a 
fost nemulțumit, Consiliul local a 
fost nemulțumit pentru că i-au

Conperativa 
“Moțul Criș” 
și-a relansat 
activitatea
Pentru Cooperativa "Moțul 

Criș" din localitate, după cum 
avea să ne spună dl Sănzian 
Ivănuș, anul 1999 a debutat 
promițător. încă din prima lună 
s-au asigurat comenzi aproape 
pentru întreg anul, dar pe 
parcurs, începând cu august, s- 
au pierdut contractele cu 
partenerul străin datorită 
retragerii acestuia de pe piața 
românească. Momentul a 
generat mari dificultăți întrucât 
întreaga activitate de 
încălțăminte a unității era 
destinată exportului. După 
câteva luni, prin căutări, s-a găsit 
un 3ll oartener, încât activitatea 
a revenit la nori nai. Scurtcircuitul 
comenzilor din anul trecut a avut 
implicații în nivelul profituri r, proft 
ce a fost mai mult simbolic

Revenind la anul 1999, dl 
Sânzian ivanuș, președintele 
cooperativei “Moțul Cfș" l-a 
apreciat ca unul cu mar: șanse 
pentru unitate. Mai cu seama că 
s-a acoperit întreaga perioada 
cu contracte cu un partener din 
Italia.

încheierea contractelor 
pentru încălțăminte cu 
partenerul străin face ca în 
prezent un număr de 65 de 
persoane din zonă, în cea mai 
mare parte, să-și câștige pâinea 
din această activitate.

Reintrarea pe un făgaș as
cendent a activității de la “Moțul 
Criș” va determina într-o 
perioadă de timp de câteva luni 
ca numărul salariaților 
cooperativei să crească cu 15- 
20 de persoane.

Șansa lucrătorilor de la 
Cooperativă, ne-au precizat 
interlocutorii noștri, este dată de 
seriozitate, promptitudine și 
calitate în lucrări, mai ales că 
standardele internaționale sunt 
foarte ridicate în producția de 
încălțăminte. Extinderea 
producției în acest an va avea 
repercusiuni pozitive in planul 
salariilor, nivelul acestora putând 
fi ridicat în concordanță cu 
dinamica producției, situație ce 
va aduce și o mulțumire în plus 
oamenilor.

—

rămas doar 10 milioane de lei 
pentru drumurile comunei, din 
care s-au putut repara doar 
câteva sute de metri. Cu toate că 
anul 1998 a fost unul dificil din

punct de vedere financiar, am 
fost obligați să cumpărăm 
actualul imobil unde se află 
Primăria întrucât acesta a fost 
câștigat prin instanță de către 
proprietar, iar contravaloarea 
actualului sediu al Primăriei a 
trebuit s o plătim din bugetul local, 
fără să ne ajute altcineva.

Din punctul de vedere al 
bugetului eu ca primar al comunei 
mă declar total nemulțumit. Noi nu 
avem chirii de unde să obținem 
bani în plus, fapt ce ne obligă să 
împărțim sărăcia.

Dacă până acum cu 
asistența medicală nu am avut 

Oameni liniștiți, 
pașnici

Loc de istorie și tradiție, comuna Baia de 
Criș are nu numai săteni gospodari ci și oameni 
liniștiți și pașnici. Această apreciere ne-a fost 
confirmată și de către dl plutonier major Remus 
Ancheș, șeful postului de poliție din comună 
care, intr-o scurtă discuție, ne-a precizat că, 
spre exemplu, în anul 1998 comuna nu a 
înregistrat evenimente deosebite, cu excepția 
unei tâlhării care sub aspect juridic comportă 
discuții, precum și a unor furturi de casetofoane 
din auto, săvârșite de Florea Cristian Leontin, 
Bizo Viorel, Martin Marius, Vasia Andrei și Duda 
Marius, în totalitate persoane foarte tinere.

“Discuții au fost, ne-a mai spus dl Remus 
Ancheș, dar mai puține și în sfera Legii nr. 18, o 
parte dintre acestea fiind soluționate de către 
comisii, iar acolo unde părțile au fost 
nemulțumite s-a putut apela la instanță. Cât 
despre traficul rutier pot să vă spun că nu am 
înregistrat în tot anul decât accidente ușoare, 
ceea ce este un lucru foarte bun."

întinderea comunei pe o zonă foarte mare 
creează unele dificultăți lucrătorilor de poliție în 
deplasarea la fața locului, întrucât baza tehnico- 
materială, ca de altfel în tot ministerul, este 
precară - lipsa mașinilor, a combustibililor, 
sistemul de comunicare, cât și alte dotări ce ar 
putea face mai promptă intervenția polițiștilor în 
cazul unui eveniment. Speranțele lucrătorilor de 
poliție din Baia de Criș se îndreaptă spre viitor, 
se speră dotarea postului cu un autoturism ARO 
pentru intervenții în cazuri speciale, precum’și 
cu alte materiale care să permită ridicarea 
eficienței muncii din acest sector.

Pe drumul 
redresării
Adevărul este că mulți ani 

“Consumcoop" Baia de Criș, ce are în 
raza sa de activitate șl comuna Bulzești 
- s-a târât printre necazuri și lipsuri de 
tot felul - specifice perioadei de 
tranziție. De o vreme încoace, după ce 
în fruntea acesteia a venit dna Dorina 
Faur, activitatea unității a început să se 
redreseze. Astăzi “Consumcoop” are 
13 unități de desfacere unde lucrează 
oameni devotați bunei aprovizionări șl 
serviri a populației.

- Am înțetes că activitatea noastră 
trebuie să urmărească eficiența, dar și 
să împlinească cerințele de consum ale 
oamenilor chiar și ale celor din satele 
foarte îndepărtate - ne spunea 
interlocutoarea. De aceea aducem în 
rețea și mărfuri ieftine, dar necesare - 
ulei, zahăr, oțet, sare ș.a., și aplicăm 
un adaos comercial cât mai mic.

- Cum comentați recentele taxe 
puse pe țigări, cafea și băuturi 
alcoolice?

■ Nu le comentez. Vreau să spun că 
nu vom restrânge vânzarea acestor 
produse. Vom plăti 42 milioane de lei pe 
an. Am dori să se facă diferențieri între 
orașe și sate. Nu este firesc ca o 
unitate dintr-un sat ce servește 20-30 
de cafele pe zi să plătească tot atâta cât 
o cofetărie sau un bar de la oraș.

probleme, nu este exclus ca 
acestea să apară în situația 
trecerii spitalului sub tutela 
Primăriei, caz în care 
cheltuielile sporesc cu 'cel 
puțin 400 de milioane numai 
pentru această activitate

- Die primar care ar fi 
câteva dintre obiectivele 
anului 1999?

- în primul rând avem în 
vedere alimentarea comunei 
și a mai multor sate cu apă 
potabilă. în acest sens am 
realizat deja documentația 
necesară și am virat o parte 
din bani, investiția este mare 
și necesită multe fonduri, dar 
odată demarate lucrările, 
sunt convins că se vor 
termina în câțiva ani cu toate 
greutățile. Tot în acest an 
avem în vedere repararea 
unor drumuri din comună, 
amenajarea scenei și a unui 
drum de acces pe platoul de 
la Țebea, precum și darea în 
funcțiune a unei centrale 
telefonice Ericsson, centrală 
care o așteptăm să vină în 
scurt timp.

Desigur, sunt încă multe 
lucruri de rezolvat dar fără 
bani este foarte greu. 
Doresc în final să consem
nați faptul că dacă nu avem 
bani să rezolvăm problemele 
oamenilor, ale comunei, eu 
mă declar nemulțumit doar 
să iau salariul și cu asta să 
treacă timpul.

Cu jalba la pri
mărie

Ana Rișcuța din satul 
Rișculița, o femeie ce calcă 
cu greutate și se ajută la 
mers cu un baston, a venit 
la primărie să ceară ajutor 
în legătură cu aplicarea Legii 
fondului funciar. Mai concret 
un om din satul amintit vrea 
să intre în posesia unei 
suprafețe ce îi aparține 
dumneaei. Dl Horia Romeo 
Farcaș, primarul localității, a 
primit-o in biroul dumnealui, 
a ascultat-o încă o dată, deși 
cunoștea problema și a 
promis că atunci când se va 
măsura suprafața
respectivă, va merge la fața 
locului ca să vegheze la 
dreapta aplicare a legii. îl 
știm pe dl primar un om de 
cuvânt...

Ana Rișcuța din Rișculița a 
venit cu o jalbă la primărie

Domnii din 
Rișculița

Oamenii din satul 
Rișculița se consideră - 
cum am auzit spunându- 
se despre ei - superiori 
statutului de cetățeni. 
Adică, mai precis, când 
sunt chemați la o acțiune 
de interes obștesc - fug de 
participare ca știm cine de 
tămâie. La invitația 
primăriei de a împrăștia 
piatră pe drumuri, de a 
repara un pod ș.a. pleacă 
de acasă cu treburi foarte 
urgente, merg cu vitele la 
păscut ș.a. Treaba aceasta 
nu e în regulă întrucât buna 
gospodărire a satului nu 
cade de undeva din cer ci 
se realizează de oamenii 
de pe pământ.

Biblioteca s-a 
mutat

Deoarece casa ce 
adăpostea căminul cul
tural, biblioteca ș.a. a fost 
câștigată de fostul ei 
proprietar sau urmașii 
acestuia, biblioteca a fost 
mutată într-un alt spațiu. 
Dna Anica Laza, 
bibliotecară, ne-a spus că 
fondul de carte a crescut în 
1998 cu 84 de volume 
procurate cu banii alocați 
de primărie și cu 102 vo
lume donate de biblioteca 
județeană.
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Decanul 
de vârstă

Pavel Boarteș, decanul de 
vârstă al contabililor

După război, într-o vară, 
a coborât cu un camion din 
satul Sohodol - o localitate 
așezată pe mirifica vale a 
Arieșului - un băietan cu 
gândul de a-și fac un rost 
în viață. A intrat și a învățat 
o meserie la o școală 
profesională din orașul 
respectiv, apoi cum 
îndrăgea cifrele a urmat o 
școală de contabilitate la 
Cluj. A obținut calificarea de 
contabil și a fost repartizat 
la Apahida, o localitate 
vecină cu Clujul. Gândul de 
a se reîntoarce in Apusenii 
lui dragi nu l-a părăsit și și- 
a cerut transferul ia Baia de 
Criș. Treaba asta se 
întâmpla cu 45 de ani în 
urmă. De atunci nu s-a mai 
mișcat din loc. S-a căsătorit 
în Baia de Criș și și-a făcut 
casă aici. Politică n-a făcut, 
el și-a văzut de cifrele lui și 
altceva nu l-a interesat. La 
ora actuală este cel mai 
vechi contabil din județ. în 
ciuda vremurilor grele prir> 
care a trecut țara, a pășit 
prin viață cu zâmbetul pe 
buze. A crescut doi copii. 
Băiatul lucrează și trăiește 
în Valea Jiului, dar vrea să 
se reîntoarcă acasă, fata a 
urmat Institutul minier din 
Petroșani, dar a venit la 
Baia cu gândul să-și 
găsească serviciu în zonă.

în prezent dl Pavel 
Boarteș, decanul de vârstă 
al contabililor din județ, 
împlinind 62 de ani, se 
pregătește să iasă la 
pensie. L-am întrebat:

- Cu ce sentiment faceți 
acest pas, die Pavel?

- Cu acela că mi-am 
făcut datoria, că mi-am 
împlinit viața, dar și cu 
părere de rău că renunț la 
cifrele cu care am muncit 
45 de ani.

- Pensie bună și cât mai 
lungă!

- Mulțumesc!

PECO
Un nou obiectiv de 

interes în comună, care 
va fi pus în funcțiune într- 
o perioadă scurtă de timp, 
este și o stație PECO. 
Inițiativa aparține unor 
întreprinzători particulari 
din Bihor și vizează și un 
“complex hotelier” cu 
căsuțe de vacanță.

Cea mai mare parte a 
Investiției pentru stația 
PECO a fost terminată, 
urmând doar să curgă 
benzină la pompă.
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ANUNȚ PUBLICITAR
f

pentru vânzarea de acțiuni prin 
LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara,
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 
55/98, modificată și completată cu HG 361/1998,19,6% din acțiunile Societății Comerciale "SAPRUC” 
- SA, cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R2113839, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/104/1991, având:

Obiectul principal de activitate: întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor comerciale, 
microproducție industrială de mobilier, articole de dotare comercială.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 859.525 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997/semestrul 11998): 198.175 mii lei/109.826 

mii lei
Pierderea ultimului an încheiat: 59.660 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %

ANUNȚ PUBLICITAR
r

pentru vânzarea de acțiuni prin 
LICITAȚIE CU STRIGARE1

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara,
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și
H. G. 55/98, modificată și completată cu HG nr.361/1998, 61,67% din acțiunile Societății Comerciale 
„CRISMOB” - S.A., cu sediul în BRAD, str. Liceului, nr.26, județul Hunedoara, cod fiscal R 9853079, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/729/1997, având:

Obiectul principal de activitate: producție de mobilă și alte produse din lemn și metal.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului:

I. 901.500 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I): 887.479 mii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 277.923 mii lei.
Structura acționariatului la data de 28.07.1997 este:

FPS 168.430 19,6
SIF - -
PPM 515.715 60
Alții 175.380 20,4
TOTAL 859.525 100

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 46.907 61,67
S.I.F 21.962 28,87
P.P.M. 7.191 9,46
Alții - -
Total 76.060 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 2.570 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 432.865 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, 
inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 12.985.953 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD
- Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 29.01.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale'FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

4.02.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare 

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în 
USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră 
înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, telefon 211089. 
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.172.675.000 lei.

DOSARUL/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării 
licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 35.180.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 26.01.1999, ora 12,00, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 2.02.1999 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare 

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în 
USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

ANUNȚ PUBLICITAR
r

pentru vânzarea de acțiuni prin
LICITAȚIE CU STRIGAREf

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată 
și completată cu HG 361/1998, 61,67 % din acțiunile Societății Comerciale “MOBIMET” - SA, cu 
sediul în Hațeg, str. Rîul Mare, nr. 94, județ Hunedoara, cod fiscal R9654130, număr de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/722/1997, având:

Obiectul principal de activitate: producție de mobilă
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.272.300 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 473.316 mii lei 
Pierderea ultimului an încheiat: 593.365 mii lei.
Structura acționariatului la data de 28.07.1997 este:

ANUNȚ PUBLICITAR
r

pentru vânzarea de acțiuni prin 
LICITAȚIE CU STRIGARE

t
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, 

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE
CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea 
nr. 44/1998 și H.G. 55/98, modificată și completată cu HG nr.361/1998, 70% din acțiunile Societății 
Comerciale „ROMFRUCT” - S.A., cu sediul în ORĂȘTIE, str. Avram lancu, nr.1, județul Hunedoara, 
cod fiscal R 2146968, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/23/1991, având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, preluarea, transportul, depozitarea, industrializarea 
și valorificarea la intern și export a legumelor, fructelor și a altor produse agro-alimentare.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 
1.431.975 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997/semestrul 11998): 1.115.124/529.374 mii lei. 
Profitul net al ultimului an încheiat (1997): 31.093 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:

Acționar Nr, acțiuni %
FPS 31.385 61,67
SIF 14.695 28,87
PPM 4.812 9,46
Alții - -
TOTAL 50.892 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 784.625.000 lei.

DOSARUL/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării 
licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 23.538.750 lei vor fi achitate la casiena vânzătorului
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numănjl 251100980000607 deschis la BRD
- Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine),
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 26.01.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

2.02.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARUl.UI DE PREZENTARE, a taxei de participare 

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în 
USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră 
înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, telefon 211089. 
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând slte-ul cu adresa www.sof.ro.

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 40.095 70
S.I.F 6,351 11,09
P.P.M. 10,833 18,91
Alții - -
Total 57.279 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 27.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 1.082.565 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, 
inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 32.476.950 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numănjl 251100980000607 deschis la BRD - 
Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 01.02.1999, ora 10,00, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

08.02.1999 la aceeași oră.
laxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la ceâ de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare 

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 modificată 
și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai 
târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice7|uridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089; 054/214503.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG 361/1998, 49,97% din acțiunile Societății Comerciale “CUARȚ” 
- SA, cu sediul în Uricani, str. Republicii, nr.64A, județ Hunedoara, cod fiscal R2152552, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/760/1992, având:

Obiectul principal de activitate: exploatarea, prelucrarea, înnobilarea și comercializarea 
cuarțului bulgări, nisip și făină.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.023.500 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997/ semestrul I 1998): 114.343 mii lei/ 

63.767 mii lei
Pierderea ultimului an încheiat (1997): 108.189 mii lei.
Structura acționariatului la data de 09.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %

FPS 511.487 49,97
SIF - -
FFM 512.013 50,03
Alții - -
TOTAL 1.023.500 100

Consilieri recalcitranți r
Discuțiile în cadrul ședințelor de 

consiliu local al comunei Băița sunt de
seori foarte aprinse, unii locuitori susți- 
■îânrf --ă intensitatea dezbaterilor răzbate 

■. -.tiadă. Dl Cornel Sav, viceprimarul 
comunei, aprecia că unii consilieri nu 
agreează din capul locului acțiunile pri- 
■. irului Ionel Stoia și se opun cu înverșu

nare și fără argumente inițiativelor sale. 
Totuși, anul trecut dintre proiectele de 
hotărâre propuse Consiliului local, doar 
unul singur a fost respins, anume cel 
vizând alocarea fondurilor pentru repa
rarea locuințelor afectate de inundațiile 
din iunie '98. Dl Comei Sav spera ca anul 
1999 să aducă mai multă înțelegere și o 
mai bună colaborare între Primărie și 
Consiliul local, astfel încât comuna să 
aibă de câștigat. (Cr.C.)

Prețul de ofertă de vânzare este de 4.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 2.045.948 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 61.378.440 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 2.02.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 9.02.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile în USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o 
oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la d.ata depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, telefoane 
054/211089,054/214503.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa 
www.sof.ro.
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f'«R/țMP€WrouT,E
Agresorul de la 

discotecă
i Nu mai puțin de 55 zile de
■ îngrijiri medicale i-au trebuit lui
■ Ionel Lobonț, 29 de ani, din De- 
I va, pentru a-și reveni după le- 
| Ziunile provocate de un individ la
■ discoteca “High - Life" din Deva.
• Agresorul se numește loan Alin 
| Covaci, are 21 de ani, tot din 
| Deva și nu are nici o ocupație. 
- Este cercetat pentru săvârșirea 
I infracțiunii de agresiune.

I
Și retribuiți, și 

șomeri
( Toți patru sunt deveni. Toți
■ sunt în atenția poliției pentru 
| comiterea infracțiunii de 
| înșelăciune. Ne referim la Virgil
* Adrian Roman, 26 de ani, loan

lrJ

Impiegatul do mijcsirv Floma Momru, do Iu gara din Do va la pupitrul do comnndU al 
circulației tronurilor

Foto: Traian MÂNU

Gabor, 35 de ani, Mihail Sandu 
Costin Pavel, 31 de ani, și 
Emanuela Adriana Curtean, 21 
de ani. Deși, în perioada 1997 - 
1998, ei au primit ajutor de 
șomaj, s-au angajat și la punctul 
de lucru din Deva al SC Pronto 
Universal SRL Târgu Mureș. Or, 
aceasta înseamnă înșelăciune.

Minorul și 
bicicletele

Un minor de 15 ani din Deva, 
aflat în abandon școlar, a fost 
depistat ca autor al furtului a 
două biciclete Mountain Bike în 
valoare de 2.000.000 de lei. Ne
am referit la Ernest Vass, pe 
care într-o noapte l-a prins subit 
dragostea pentru ciclism. A fost 
internat la Centrul de primire 
minori Deva.

Ce-ai făcut Milica?
La 36 de ani, Milica Carmen 

Șchiopu, din Simeria, a ajuns 
fără nici o ocupație. în urma 
unor cercetări, polițiștii au stabilit 
că ea este autoarea unui furt 
din locuința unei femei din muni
cipiul Deva.. Și a furat Milica nu 
mai puțin de 6.000.000 de lei.

Ac pentu cojocul 
lui Cojoc

Ion Cojoc, de 28 de ani, din 
Deva, fără ocupație, este cercetat 
de polițiști pentru faptul că, din 
incinta atelierului auto aparținând 
SC Suciu Prest SRL Deva, a sus
tras mai multe piese auto. Polițiștii au 
acum ac pentru cojocul lui Cojoc, 
care trebuie să dea socoteală pen • 
tru comiterea infracțiunii de furt

Fără contract de 
muncă

Cercetările poliției au stabilit

z

Recul economic la “Cauciucul” Deva
în anii 1996 și 1997, Co

operativa meșteșugărească 
“Cauciucul" din Deva era 
una din cele mai profitabile 
unități de profil din țară. Cifra 
de afaceri și profitul realizate 
îi asigurau cooperativei de- 
vene, cu regularitate, unul 
din primele trei locuri în ca
drul UCECOM.

Din păcate, fosta “glo
rie” economică a “Cau- 
ciuc”-ului s-a eclipsat brusc 
în 1998. Motivul, ne spun d- 
nele ing. Maria Aslău, șef 
producție, și ec. Corina Iri- 
mie, contabil șef în cadrul 
cooperativei, a fost reculul 
de activitate înregistrat de 
principalul beneficiar, Uzi
na Mecanică Cugir. Nemai- 
având resurse și piață pen
tru a-și promova produse
le, partenerul din Cugir și-a 
diminuat până aproape de 
zero comenzile pentru re
perele de cauciuc ce echi
pau producția de mașini 
de spălat “Automatic”. Fap
tul a obligat coperativa ca 
pe trei luni ale anului trecut 
să-și înceteze activitatea. 
Tălpile de încălțăminte, ca
uciucul brut pentru vulcani
zare,'garniturile pentru va
goane produse pentru di
verși beneficiari și exportul 
în Austria al unor unelte din 
cauciuc folosite în con
strucții nu au putut ridica 
unitatea la nivelul econo
mic anterior lui 1998.

Dacă la finele lui 1997 
“Cauciucul” înregistra un 
profit brut de aproape un 
miliard de lei, la finele anu- 

k.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

că administratorul de la SC Silv . 
Forest SRL Deva, Gheorghe ■ 
Crăciunel, nu a întocmit con- | 
tracte de muncă sau prestări ■ 
servicii pentru 14 muncitori. ! 

Este lesne de înțeles că pentru I 
a se sustrage de la plata impo- | 
zitului pe salarii datorat statului. | 

Amendă și marfa [ 

confiscată
Sunt destul de frecvente | 

sancțiunile date de poliție celor ■ 
care nu respectă prevederile ■ 
Legii 12/1990. loan Cârstea, 33 | 

de ani, din Lupeni a primit o I 
amendă de 100.000 de lei. De . 
asemenea, i s-au confiscat măr- » 
furi în valoare de 3.000.000 de lei. | 
Amendă a primit și Daniela Opri- ■ 
șor din Deva. Tot 100.000 de lei. ' 
Valoarea mărfurilor confiscate a I 
fost de 160.000 de lei. ‘

Rubrică realizată cu I 
sprijinul Poliției | 

municipiului Deva ; 

________________ 7 

lui trecut valoarea acestui 
reper economic a fost doar 
de 160 de milioane de lei. 
Cum “fondul invalizilor" se 
consolidează în fiecare an 
ca procent din impozitul pe 
profit, sumele destinate în 
acest an sprijinirii celor cu 
handicap care lucrează la 
“Cauciucul” sunt extrem de

Speranțe mai bune 
pentru acest an

reduse. An de an, salariații 
care necesită asistență me
dicală specială, proteze sau 
tratamente, primesc sume 
de bani din acest cont. Din 
punctul de vedere al susți
nerii financiare a salariaților, 
efectele perioadei de stag
nare a activității de anul tre
cut au fost “amortizate” prin 
acordarea dividendelor re
alizate în 1997. Din cele de
clarate de interlocutoare am 
reținut că au fost alocați câte 
1 milion de lei dividende 
majorității cooperatorilor.

Din punctul de vedere al 
investițiilor, 1998 a fost pen
tru “Cauciucul” anul unor 
schimbări tehnologice. Din 
cele 48 de prese aflate în 
dotare, 15 au fost moderni
zate, trecându-se de la acțio
narea lor cu abur la acționa
rea cu energie electrică. 
Această modernizare, ce a 
costat 35 de milioane de lei, 
aduce, conform celor decla
rate de dna Aslău, o mare 
reducere a costurilor de ex
ploatare a utilajelor. în acest

Asociația “Raza Soarelui” din Valea Jiului i

în sprijinul copiilor
infectați cu HIV

5
Asociația Anti - Sida “Ra

za Soarelui" din Valea Jiului, 
situată în municipiul Petroșani, 
a luat ființă ca o necesitate a 
diminuării fenomenului în zonă. 
Este o organizație non-profit, 
neguvernamentală și apolitică. 
"Asociația sprijină și reprezintă 
interesele a 73 de copii infec
tați cu virusul HIV, care provin 
din familii sănătoase și au fost 
infectați pe cale medicală în 
spitalele din Valea Jiului" - 
sublinia dl Nelu Amarăndei, 
președinte.

Realizările și materializările 
proiectelor și programelor aso
ciației sunt efectuate prin acti
vități voluntare ale membrilor 
acesteia. în momentul de față, 
asociația numără 56 de mem
bri voluntari. Ea este deschisă 
tuturor persoanelor interesate 
să participe la activitățile ce le 
organizează sau să sprijine 
desfășurarea acestora.

Asociația “Raza Soarelui" 
colaborează și este sprijinită 
logistic de Romanian Angel 
Appeal, ARAS București, 
Apoyo Positivo Madrid, Arche 
Milano, Biserica Catolică Wei
denberg Germania, Asociația 
Alter Ego Deva.

în cea de-a doua jumătate 
a anului trecut, asociația a 
avut o activitate concretă. A 
organizat două excursii cu 
copiii din Valea Jiului la Lacul 
Cinciș, Castelul Corvineș*!!or și 
Cetatea Deva; a acordat în do

*

an se urmărește moderni
zarea tuturor preselor aflate 
în dotare. Tot anul trecut s- 
au plătit 50 de milioane de 
lei pentru achiziționarea 
unui valț și a unei prese noi 
de mare productivitate.

Toate aceste îmbună
tățiri tehnologice ridică ca
pacitatea de producție a co
operativei. în locul Uzinei 
Mecanice Cugir, din sep
tembrie anul trecut “Cau
ciucul" are un nou bene
ficiar predominant. Este vor
ba de “Electrobanat" Timi
șoara. Cooperativa devea- 
nă produce toate reperele 
de cauciuc ce intră în struc
tura corpurilor de iluminat 
produse de această socie
tate, precum și garniturile 
de cauciuc ce vin montate 
pe automobilele “Dacia”, 
firma bănățeană având un 
contract în acest sens cu 
uzina de la Pitești. Această 
relație de afaceri nou creată 
a adus în lunile noiembrie 
și decembrie o producție de 
peste 500 de milioane de 
lei lunar, reabilitând în ulti
mul ceas situația financiară 
a cooperativei. Din păcate, 
lipsa de lichidități a făcut ca 
jumătate din plata produc
ției să fie făcută de bene
ficiar prin compensări la 
energia electrică.

Pentru acest an, o dată 
cu avansarea procesului de 
modernizare tehnologică, 
cei de la “Cauciucul" speră 
la o relansare a producției.

Adrian SĂLĂGEAN

uă rânduri ajutoare umanitare 
din Germania familiilor din evi
dența asociației; a reprezentat 
familiile din Valea Jiului la mi
nistere, direcții județene, oficii 
județene și locale, la biroul pre
fectural, primării, spitale și școli 
din Valea Jiului, rezolvându-le 
parțial problemele. A prezentat 
problemele cu care se con
fruntă familiile, în ideea rezol
vării lor, în mass-media din 
toată țara.

Asociația a încheiat un 
protocol de colaborare cu 
ARAS București în vederea 
realizării unui curs de formare 
a voluntarilor, care să răspân
dească informații de educație 
a populației. De curând, a în
ființat un serviciu de consiliere 
a familiilor, format din doi so- 
ciopsihologi și un asistent so
cial. Asociația are un program 
de identificare de surse pen
tru sprijinirea materială a fa
miliilor.

Ca proiecte pentru acest 
an și-a propus organizarea de 
excursii și tabere școlare gra
tuite pentru copiii aflați în evi
dența asociației.

Asociația va continua de 
asemenea să organizeze ac
țiuni de sprijinire a familiilor cu 
ajutoare umanitare din străi
nătate. De luni până vineri, 
asociația funcționează între 
orele 10,00 - 16,00. Sediul - 
strada Constantin Miile, bloc 3, 
ap. 2, Petroșani. (E.S.)

http://www.sof.ro
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2,5 MILIOANE DE
<OPII SI ADOLESCENȚI 

* VACCINAȚI 
ÎMPOTRIVA RUJEOLEI

Peste 2,5 milioane de copii 
și adolescenți au fost vaccinați 
împotriva rujeolei, în cele 
aproape trei luni care au trecut 
de la declanșarea, la 15 oc
tombrie 1998, a celei mai mari 
campanii pentru combaterea 
rujeolei și prima de imunizare 
împotriva rubeolei, declanșată 
la nivel național de Ministerul 
Sănătății (MS) și Crucea Roșie 
Română, cu sprijinul Federației 
Internaționale a Societății de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
(FISCR) și al UNICEF, după ce 
numărul celor afectați de pojar 
a crescut alarmant, în ultimii 
patru ani ajungând la 33.199 
de cazuri, inclusiv 13 decese.

Campania de imunizare ur
ma să se încheie la 15 noiem
brie pentru școlari și la 15 de
cembrie în cazul celor care, 
deși au vârste cuprinse între 7 
și 18 ani nu frecventeză 
cursurile.

Deoarece identificarea co
piilor și adolescenților care nu 
merg la școlă a fost o acțiune 
dificilă, Ministerul Sănătății a 

. hotărât să prelungească până 
la 22 ianuarie 1999 campania, 
a declarat agenției MEDIAFAX 
Mircea Popa, director în MS. 
Până în prezent au fost vacci
nați 93,9 la sută dintre copiii 

h școlarizați și aproximativ 58,3 
I la sută dintre cei care nu sunt

I uprinși într-o formă du șco- 
.irizare.

Această campanie, care 
| vizează vaccinarea a aproxi-
II mativ trei milioane de copii și 

adolescenți, a avut drept
I1 scop stoparea epidemiei de 
II rujeolă care evoluează în 

1998 în România și preveni- 
’ rea apariției unui nou val de 

. îmbolnăviri, prognozat pentru 
anul 2002. Odată cu vaccina
rea împotriva rujeolei, a fost 
efectuată și imunizarea ado
lescentelor având între 15-18 
ani, contra rubeolei. Vacci
narea este gratuită și nedis- 

i criminatorie, atât pentru tinerii 
I cuprinși în instituțiile de învă

țământ. cât și pentru cei de 
I vârstă școlară, dar care nu 

; frecventează cursurile. So
cietatea Națională de Cruce 
R<?șie s-a angajat să vacci
neze copii din familiile de romi, 
pe cei care trăiesc pe străzi 

^sau care provin din comu

nități nevoiașe. Costul aces
tei campanii, care atinge 
aproximativ un milion de do
lari, este suportat de FISCR, 
CDC-Atlanta, UNICEF și de alți 
donatori.

Rujeola (pojarul) este o 
boală acută infecțioasă ex
trem de contagioasă, uneori 
severă, provocată de virusul 
rujeolic. Boala poate apărea la 
orice persoană nevaccinată 
sau pare nu a făcut rujeola și 
care vine în contact cu o per
soană suferindă. Calea de 
transmitere este aeriană, prin 
secrețiile căilor respiratorii, 
bogate în virus, care se eli
mină în timpul vorbitului, tusei 
sau strănutului.

Complicațiile rujeolei sunt 
afecțiunile respiratorii de tip la- 
ringită, bronșită, pneumonie 
endematoasă și bronhopneu- 
monie, dar și cele nervoase, de 
tip encefalită, pancefalită scle
rozată subacută (o formă de 
encefalită rară și gravă care 
determină distrugerea treptată 
a substanței nervoase) și scle
roza în plăci.

Persoanele cu capacitate 
scăzută de apărare a organis
mului fac, ca urmare a rujeolei, 
forme de tuberculoză sau he
patită mult mai grave.

Rubeola (pojărelul) este o 
boală infecțioasă transmisibilă, 
provocată de virusul rubeolic. 
Sursa de infecție o reprezintă 
omul bolnav și copilul nou-năs- 
cut cu rubeolă congenitală. 
Transmiterea virusului se face 
fie pe cale aeriană, prin se
creții respiratorii, fie de la fe
meia gravidă la făt, în primele 
trei luni de sarcină. Rubeola 
este periculoasă prin compli
cațiile severe de tipul malfor
mației congenitale, pe care le 
poate determina la fătul fe
meilor gravide, care se îmbol
năvesc în primul trimestru de 
sarcină.

Cele mai frecvente com
plicații sunt cele nervoase, de 
tip encefalită, meningo-ence- 
falită, oculare - cataractă și 
glaucom, auditive - surdită, 
cardio-vasculare • malformații 
ale inimii și vaselor mari, neu- 
ropsihice - întârziere mintală, 
metabolice - piticism, diabet.

Atât rujeola, cât și rubeola 
pot fi prevenite prin vaccinare.j

Universul pare a fi populat de o multi
tudine de “galaxii-fantomă”, aproape invi
zibile, care ar putea fi mult mai nume
roase decât cele luminoase, precum Ca
lea Lactee, au anunțat astronomii ame
ricani, citați de AFP.

Spre deosebire de galaxiile în care 
stelele luminează, aceste "galaxii-fan- 
tomă" nu cuprind decât câteva stele stră
lucitoare și sunt constituite aproape ex
clusiv din “materie neagră", invizibilă cu 
ochiul liber.

“Universul nostru ar putea cuprinde 
foarte multe galaxii invizibile, care conțin 
prea puține stele pentru a putea fi des
coperite”, a explicat astronomul John 
Kormendy, în cadrul Conferinței Societății 
Americane de astronomie de la Austin. 
Kormendy a adăugat că numărul acestor 
galaxii-fantomă ar putea fi mult mai mare 
decât al celor luminoase.
[ Această concluzie a apărut după anali
zarea unei serii de imagini în infraroșu ale 
mai multor galaxii în formă de spirală, 
preluate de telescopul spațial Hubble. 
Chiar dacă ansamblul acestor galaxii 
rămâne invizibil, astronomii știu, datorită 
forței de atracție pe care o exercită, că ele 
conțin importante cantități de materie.

/
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Compania Sony, care a avut un an fast 
în 1997, mai ales datorită marelui succes 
cu “Men in Black", a trecut de data aceasta 
printr-o perioadă mai puțin bună. înca
sările sale din străinătate au scăzut cu 27 
la sută, atingând "modesta" sumă de 
780 3 milioane de dolari.

în schimb, Warner Bros a obținut o 
creștere a încasărilor pe piața externă cu 
12 la sută, ajungând astfel la 760 mili
oane de dolari.

Un salt spectaculos a fost înregistrat 
de compania Paramount, datorită drep
tului de distribuție internă și internațională 
a filmului "Saving Private Ryan”, al lui 
Steven Spielberg. Numai cu acest film, 
Paramount a încasat de pe piața externă 
235 de milioane de dolari, ajungând în 
total la 491 de milioane, ceea ce repre
zintă o creștere cu 75 la sută într-un singur 
an.

Chiar și așa, premiul pentru "Reve
nirea anului”, după cum spune Daily Va
riety, ar trebui să revină companiei MGM, 
ale cărei încasări în străinătate au crescut 
cu 204 la sută într-un singur an, ajungând 
de la 106 la 323 de milioane, mai ales 
datorită peliculei “Tomorrow Never Dies” 
(130 de milioane de dolari încasări) și lui 
Leonardo DiCaprio în "Omul cu masca de 
fier” (126 de milioane).

V--------------------- --------------------
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Cele mai populare I 
interprete ale anului | 
1998 au fost Madonna, Natalie ■ 

Imbruglia, All Saints și Janet 1 
Jackson, fiecare fiind prezentă | 
în topul anual de câte două ori, | 
se arată într-un comunicat re- . 
mis agenției MEDIAFAX de I 
compania Alma Mater. |

---------------------------- I
Cele mai i 
populare i 

soliste ale ! 

anului 1998 j

Pentru Madonna, anul care . 
s-a încheiat a fost deosebit de I 
bun: piesa “Frozen" s-a aflat | 
pe locul 3 în clasamentul anual | 
de radio al continentului euro- . 
pean, în timp ce piesa titlu a I 
L.P.-ului său din 1998, "Ray of | 
Light”, s-a clasat pe locul 18. i 
Ambele piese au fost Nr. 1 în J 
European Radio Top 50 timp de I 
nouă și respectiv patru săptă- | 
mâni. Cel de-al treilea extras pe ■ 
single din albumul "Ray of J 
Light", “Drowned World/ I 
Substitute of Love", a încheiat | 
anul pe locul 55 al topului, iar ■ 
cel de-al patrulea single, “The ■ 
Power of Good-Bye", se afla, | 

la începutul anului 1999, pe Io- | 
cui zece în clasament. .

Mulți dintre artiștii care și- I 
au lansat albume la Warner | 
Music International se aflau în i 
primul eșalon al clasamentului J 
european de radio' Brandy & I 
Monica - “The Boy is Mine” s- | 
a clasat pe locul 8, Simply Red ■ 
- "Say You Love Me" se afla J 
pe poziția 15, Eric Clapton - I 
“My Father's Eyes" ocupa | 
locul 26, The Corrs - ■ 
"Dreams", locul 30, Alanis * 

Morissette - "Thank You", locul I

Prefectura județului Hunedoara
Foto: Traian MÂNU

I 
I
I
L

42, Phil Collins - "True Colors" | 
se afla pe 45, Corneshop - ■ 
"Brimful of Asha", locul 46. ’

Anul 1998 a fost anul în | 

care muzica americană a lăsat | 
loc în clasamentele europene . 
artiștilor din Europa. în 1997. 26 ■ 
dintre primele 50 de poziții ale | 
topului european de radio erau i 
ocupate de artiști din Statele J 
Unite, 20 de artiști britanici, trei I 
de irlandezi și unul de un re- | 
prezentant al Australiei. în ■ 
1998. numai 17 artiști din Sta- ! 

tele Unite au reușit să pătrun- I 
dă în Europa Radio Top 50, | 
alături de 18 britanici, trei irlan- ■ 
dezi și un australian. •

Producătorii sau importa
torii de băuturi alcoolice, tutun 
și cafea pot avea relații comer
ciale fie direct, fie printr-un 
agent comercial și de marke
ting propriu, cu câte un distri
buitor pentru fiecare județ și 
sector al municipiului Bucu
rești, precum și cu maximum 
15 angrosiști, a stabilit Guver
nul, prin ordonanța pentru mo
dificarea Ordonanței de ur
gență 50/1998 privind regimul 
accizelor și al altor impozite 
indirecte.

Conform noii ordonanțe, 
producătorii sau importatorii 
de băuturi alcoolice, tutun și 
cafea pot avea relații comer
ciale cu agentul comercial și 
de marketing propriu, cu câte 
un distribuitor pentru fiecare 
județ și sector al municipiului 
București, cu maximum 15 co- 
mercianți în sistem en-gros, cu 
un număr nelimitat de comer- 
cianți în sistem en-detail, ca și 
cu alți producători de băuturi 
alcoolice, produse din tutun și 
cafea. Condiția este ca aceștia 
din urmă să achiziționeze pro
dusele supuse autorizării, în 
vederea utilizării lor ca materie 
primă pentru realizarea altor 
produse similare, a declarat 
agenției MEDIAFAX Doina

Guvernul a modificat o serie de reglementări 
privind activitatea producătorilor și a 

comerciantilor de băuturi alcoolice, tutun si cafea
9 9

Leonte, secretar general adjunct 
în Ministerul Finanțelor.

Ordonanța 50/1998 preve
dea, în forma inițială, că produ
cătorii sau importatorii de băuturi 
alcoolice aveau dreptul să aibă 
relații comerciale cu maximum 
15 comercianți în sistem en- 
gros. Prin noua ordonanță se 
introduce, în cazul producătorilor 
de băuturi alcoolice, noțiunea de 
agent comercial și de marketing 
propriu și noțiunea de distribui
tor. Prin distribuitor se înțelege 
acel agent economic de sine 
stătător specializat în depozi
tarea și distribuirea produselor 
în întreg teritoriul geografic de
finit, respectiv județ sau sector 
al municipiului București, în ca
drul contractului încheiat între 
producător (sau importator) și 
agentul comercial și de mar
keting al acestuia. Agentul co
mercial și de marketing propriu 
al producătorului sau importa

torului are obligația de a prelua 
întreaga cantitate de produse 
finite de la producător (impor
tator) pentru a organiza vânza
rea produselor pe piața internă 
sau exportul lor.

în cazul producătorilor de 
alcool brut, relațiile comerciale 
pe care le poate avea rămân 
cele prevăzute în Ordonanța 50/ 
1998, respectiv cu maximum 15 
producători de băuturi alcoolice.

De asemenea, conform noii 
ordonanțe, documentele fiscale - 
facturile speciale - necesare 
comercializării băuturilor alcoo
lice, a tutunului și a cafelei nu se 
vor mai procura de la Imprimeria 
Națională, ci de la direcțiile fis
cale publice teritoriale sau din 
municipiul București, în funcție 
de numărul agenților economici 
care au obținut autorizație de 
funcționare și de comanda 
agentului. în cazul producătorilor 
de alcool, eliberarea autorizațiilor

de funcționare și a documen
telor fiscale se va realiza de 
către Ministerul Finanțelor.

Autorizațiile de funcționare 
vor fi prevăzute cu elemente de 
siguranță, exact ca cele exis
tente la facturile speciale.

Transferurile de produse 
dintr-un depozit în aitul, însă 
fără schimbarea proprietății, se 
vor realiza pe baza unui aviz de 
însoțire a mărfurilor, De care va 
fi inscripționat cuvântul 
“transfer”.

Noua ordonanță prevede că 
producătorii de alcool, băuturi 
alcoolice, produse din tutun și 
cafea și comercianții în sistem 
en-gros care nu îndeplinesc 
condițiile necesare pentru obți
nerea autorizației sau renunță la 
autorizația de funcționare pen
tru anul 1999 pot comercializa 
marfa aflată în stoc la 31 de
cembrie 1998 uoar către agenți 
comerciali care au obținut auto

rizația de funcționare. Ei vor 
avea posibilitatea comercializării 
mărfii aflate în stoc dacă obțin 
aprobarea de la organul fiscal, 
după ce au prezentat lista de 
inventariere pe sortimente pe 
data de 5 ianuarie 1999, iar or
ganul fiscal a constatat realita
tea faptică a stocurilor.

Comercianții en-detail de 
produse supuse autorizării care 
nu îndeplinesc condițiile nece
sare pentru obținerea de auto
rizație sau renunță la autorizația 
de funcționare pentru anul 1999 
au posibilitatea, conform noii or
donanțe, să comercializeze 
marfa aflată în stoc la 31 de
cembrie 1998 doar către agenții 
economici autorizați. Astfel, co
mercianții en-detail vor întocmi 
până la 31 ianuarie lista de in
ventariere a mărfurilor aflate în 
stoc la 31 decembrie 1998 pe 
sortimente de produse, apoi vor 
depune listele de inventariere

până la data de 5 februarie, iar 
organul fiscal va constata în 
termen de 10 zile realitatea 
faptică a stocurilor și va acor
da, acolo unde este cazul, 
aprobarea comercializării.

Noua ordonanță aduce și 
unele precizări referitoare la 
condițiile impuse pentru obți
nerea autorizației de funcțio
nare, în cazul obligațiilor fis
cale țață de bugetul de stat. 
Astfel, nu se consideră obli
gație fiscală față de bugetul 
de stat sumele pentru care 
agentul economic a primit 
aprobare de la Ministerul Fi
nanțelor pentru eșalonarea 
plății; sumele stabilite în urma 
controalelor efectuate de or
ganele fiscale de specialitate 
și se află în stadiu de con
testare sau de judecată; su
mele care fac obiectul certifi
catelor de suspendare a 
executării emise de instanța 
judecătorească.

De asemenea, noua ordo
nanță prevede că produsele 
supuse autorizării comercia
lizate în mijloacele de trans
port terestre, navale și aeriene, 
precum și în magazinele tip 
duty-free, nu intră sub inci
dența autorizării activității de 
comercializare.
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MATRIMONIALE

• Tânăr, 25 ani, cu defect 
la mers, doresc cunoștință 
în vederea căsătoriei cu 
tânără 22-30 ani, nefumă
toare, divorțată sau cu mic 
handicap. Scrieți la Florin 
June, loc. Rapoltu Mare, nr. 
100, jud. Hunedoara. (6951)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc de casă, 1500 
mp, în Nandru. Tel. 721792, 
după ora 17 (4201)

• Vând apartament 2 ca
mere, Micro 15 și tractor U 
650. Tel. 281185 (6558)

• Vând garaj din zidărie, 
beci, canal și rafturi, zona 
Bălcescu, preț 6000 DM, 
negociabil. Tel. 621429, 
231172. (6567)

• Vând sau schimb apar
tament 3 camere, cu apar
tament două camere, 
Gojdu, bl.A, sc.2, ap.18, etaj 
4, lângă Sala Sporturilor. Tel. 
666504, Leșnic (8189)

• Vând spațiu comercial 
cu toate dotările necesare, 
situat în Piața Obor, Hune
doara. Tel. 724341, str. 
Buituri, nr. 42. (4202)

• Vând 2 buc.VW Passat, 
unul înmatriculat, unul pen
tru piese. Tel. 212036 (6561)

• Vând Dacia papuc 
1304, an fabricație 1988. 
Tel. 227902, 094/615594 
(6564)

• Cumpăr autoîncărcător
“Volla”. Tel. 058 814479 
(6563)__________________

• Cumpăr ventilator în
călzitor Opel Kadett 13 S, 
fabricație 1981, faruri și 
telescoape hayon. Tel. 
094 692653 sau 215729. 
6566)_________________

• Vând Opel Kadett 1,6 D, 
înmatriculat, fabricație 1987. 
Tel. 092 362319(4203)

• Vând și montez parbrize 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel.
225075 (3320)

• Vând triodină, preț infor
mativ 5.000.000 lei. Tel. 
233266 (6100)

• Cumpăr telefoane ce
lulare GSM,defecte, spar
te sau codate, eventual 
repar, decodez. Tel. 094 
859958, 092 763524 
(6565)

• Vând orgă Yamaha PSS 
790, nouă, preț 2.000.000. 
Tel. 216021 (6572)

• Vând remorcă monoax, 
basculabilă. Ludești, nr.7, 
familia Stoicoi (4102)

• Vând calorifere noi, din 
aluminiu, preț negociabil. 
094 543415 (6571)

• Societatea Ultra Service 
vinde copiatoare noi, se
cond-hand, imprimante la
ser ink-jet, case marcaj, 
cântare electronice, la pre
țuri avantajoase. Reciclăm 
cartușe imprimante laser și 
ink-jet. Asigurăm service în 
garanție, postgaranție și 
piese schimb. Tel. 092/ 
554878, 092/380613 (3787)

• Viagra, 120 000, spray 
contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, 01- 
6376273, 092-342628, 092- 
342629. Angajăm distri
buitori. (OP)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos: 
centrale termice și boilere, 
calorifere din oțel, țeavă 
multistrat și fitinguri. Hu
nedoara, str. Dorobanților, 
12, tel. 092/701072 (3793)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (120 000), 
video, satelit. 092.368868. 
(2134)

ÎNCHIRIERI

• Primesc două eleve în 
gazdă, condiții excelente, 
preț convenabil. Tel. 216206 
(6551)

• închiriez rochii pentru 
mirese și accesorii, modele 
deosebite, Orăștie, str. Pri
măverii, nr. 19. (4103)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială
angajează șef depozit și 
operator calculatoare. Tel. 
623950,092 294320(6555)

r

f 
f
t

7

<

SC Haber 
International SA

Organizează concurs pentru ocuparea 
postului de y

REPARATOR A.M.C. x
în domeniile: automatizări, presiuni, x 

mase, temperaturi
Cererile se depun la biroul Organizare- ' 

Personal-Salarizare până la data de 15 ianuarie ' 
1999, ora 15. \

Relații suplimentare la telefon 770130, int.215. »

• Jurist pensionar ofer 
asistență juridică societăților 
comerciale, pe bază de con
tract prestări servicii. Tel. 
223207(6565)

• SC Mar Rom Distribu- 

DIVERSE

• Agenție internațională 
asigură contracte în Ger
mania și Elveția pentru:

tion SRL angajează cu con--artiști, muzicieni, balerine, 
tract de muncă, condiții de fotomodele, dansatoare, 
salarizare dublă, agent vân- Tel./fax: 055/210768.
zări, pentru orașul Deva. CV 
pe adresa firmei: Sibiu, str. 
Alba lulia, nr.110 (4487)

• Transport marfă cu mi
crobuz 1,3 tone, preț nego
ciabil . Tel. 226278 (4488)

■ INTERAMERICAN 
ASIGURĂRI angajează 
persoane sociabile, perse
verente pentru postul co
ordonator activitate, în ca
drul agenției Deva. Ru
găm cei interesați trimiteți 
CV. la nr. fax: 01/ 
2107742, 01/7815023.

•Importator direct Ca
nada pregătește-formează 
manageri în domeniul vân
zărilor. Pregătire gratuită, 
profit zilnic 100.000 - 
150.000 lei. Sunați azi, start 
mâine. Experiența nu este 
necesară. 627527. (6557)

VREMEA
Procesul de răcire 

va continua. Cerul se 
va menține mai mult>
acoperit în sudul, 
sud-estul și centrul 
țării, unde pe arii re
lativ extinse va ninge. 
Vântul va mai prezen
ta unele intensificări 
în sudul și sud-estul 
teritoriului, viscolind 
ninsoarea. în celelalte 
regiuni, cerul va fi 
temporar noros și 

| ninsorile izolate.
1

PIERDERI

• Pierdut certificat de 
înmatriculare al SC Burex 
Service Trade Production 
SRL Hațeg. Se declară nul. 
(5790)

• Personalul din Grupul 
de Pompieri “lancu de Hu
nedoara" al Județului Hu
nedoara este alături de col. 
Gavrilă Emjl în greaua su
ferință pricinuită de decesul 
mamei sale

TITA GAVRILĂ
Sincere condoleanțe și 

întreaga compasiune.
----------------------------------------------

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL
“6/49”

din 10.01.1999

11 -36-41 -38-43-18

TRAGEREA 
NOROC 

din 
10.01.1999

2-7-9-6-6-5-3

SC R0di|]6t SA, societate comercială cu 
capital majoritar de stat, angajează de urgență, pe 
bază de contract de muncă (carnet de muncă), 

^^^^AGENTI COMERCIALI

(de preferință bărbați), salarizare avantajoasă. 
Condiții minime de angajare: studii medii.
în funcție de posturile disponibile existente și 

de cererile primite, unitatea contactează în aceleași 
condiții prevăzute de lege și colaboratori interni.

Persoanele interesate se vor adresa la sediul 
Filialei RODIPET SA din Deva, str. Piața Gării, nr. 2, 

) tel. 213007 sau 233178.

I .............. .. 1

Primăria municipiului 
Hunedoara

Organizează concurs (examen) pentru ocuparea 
a 3 posturi de economist la Compartimentul 
impozite și taxe locale, în ziua de 29 ianuarie 1999, 
ora 9,00, la sediul său din str. Libertății, nr.17.

Condiții minime obligatorii de participare la 
concurs (examen) sunt:

a. studii superioare de specialitate cu licență;
b. vârsta maxim 45 de ani;
c. cunoștințe operare PC.

Informații și tematica concursului (exame
nului) se vor primi de la Primăria municipiului 
Hunedoara, camera 21, unde se va depune și 
dosarul cu actele cerute de lege, ultimul termen 
de depunere fiind 28.01.1999, ora 15,00.

Informații suplimentare la telefon: 054/ 
713766.

întreținere și reparații mașini de scris; 
spălat și apretat lenjerie de pat; 
spălat halate albe și colorate; 
spălat perdele;
curățat covoare și mochete;
curățat pături;
curățat huse mobilier;
curățat draperii;
dezinsecții, deratizări, dezinfecții;
verificări autorizate la balanțe și cântare

Inspectoratul Județean de Poliție 
Hunedoara

solicită agenților economici interesați oferte de 
preț pentru următoarele servicii:

O întreținere și reparații utilaje frigorifice (eventual pe 
bază de abonament);

O
O
3 
O 
O 
o 
3 
O 
3 
O 

gravitaționale;
O verificări autorizate la prize de pământ;
O bobinat motoare electrice 1-4 Kw;
O ignifugări;
3 zugrăveli clasice, lavabile, vopsitorii pe tâmplării 

diverse la interior și exterior;
O izolații la terase cu materiale bituminoase clasice și de 

import.
Ofertele vor fi exprimate în USD/ UM (fără TVA) cu 

observațiile impuse de natura fiecărei prestații în scris pe 
adresa:

IPJ Hunedoara - Deva, str. M. Eminescu, nr. 128 -130 - 
Biroul cazarmare.

Opțiunea beneficiarului, în funcție de oportunitate și 
disponibilități financiare, va fi comunicată în scris, celelalte 
oferte rămânând confidențiale.- ----- —— ' - ■ - - -- 1

Societate 
comercială 

distribuitor unic pe 
Transilvania 
angajează 
agenți 

comerciali 
pentru Deva

Informații la tel: 
064-415.659

BRUTARI!!!
OCAZIE-FĂINĂ-BL 55

SC MOARA CAPRICORNILOR 
SRL

NĂDLAC 057-473312;
094697007

FAX; 057-473164; 057473327

Anunț
♦

Societate comercială internațională de 
inginerie caută colaboratori ingineri me
canici sau energetici, cu vârsta până la 35 
de ani, posesori de autoturism, cunoscători 
de limba maghiară, având cunoștințe în 
utilizarea calculatorului, pentru un do
meniu de muncă activ și dinamic bazat pe 
tehnologia mondială de vârf, în vederea 
deschiderii unei filiale în județul 
Hunedoara.

Cei interesați să-și trimită curriculum vitae, 
scris de mână, la sediul societății: A.A. 
STADIUM Kft, 6701 SZEGED, Pf. 1181 
UNGARIA, până la data de 28 ianuarie 1999.

S.C. “INDAGRARA” 5.A. Arad 
(fost Spirt și Drojdie Arad) 

EXECUTĂ

în cadrul secției Cazangerie
2 reparații utilaje pentru industria spirtului
2 confecții metalice - orice dimensiune
2 utilaje tehnologice - conform proiect de 

execuție sau model
2 schimbătoare de căldură multibulare
2 reparații și confecții recipient! în regim I.S.C.I.R.
2 lucrări tinichigerie
2 lucrări de strungărie, roiuire pe valț, debitări 

cu plasmă
2 execută reparații utilaje tehnologice și insta

lațiile aferente la sediul beneficiarilor
2 montaj utilaje în industria alimentară
2 reparații și confecții toată gama cazane de țuică
2 reparații robineți fontă sau oțel
2 reparații pompe industriale
2 execută lucrări în cupru
Prețurile sunt negociabile.
Căutăm parteneri interni sau străini dispuși să 

i execute în cadrul atelierelor noastre diverse produse 
metalice de serie pe o perioadă mai îndelungată.

Relații la telefoane 057-243398 și 057-243700, int.220 
■ sau 269.
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profit, de a li se acorda 
credite cu dobândă subven
ționată în vederea dotării cu 
utilaje agricole, de a-i scuti 
de alte biruri pe agricultori, 
asemenea obiective au fost 
a-bandonate de actuala 
putere.

între măsurile pe care le 
susține, uniunea are în 
vedere conlucrarea cu toate 
forțele interesate de dezvol
tarea și relansarea agri
culturii și a industriei 
alimentare autohtone, 
emanciparea economică și 
socială a statului contem
poran, de valorificarea 
propriei tradiții agricole 
românești, dublată de 
introducerea rapidă și 
masivă a tehnologiilor mo
derne și conjugată cu o 
instrucție capabilă să le 
aplice cu eficiență.

Definindu-și preocu
pările, uniunea și-a stabilit 
ca una din acțiunile sale 
importante să fie sprijinirea 
și acordarea de asistență 
juridică și tehnică agricul
torilor privatizați pentru 
înființarea de asociații, 
asociații profesionale,

SC DEVACOMB SA - MINTIA
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în 

conformitate cu Lega nr.31/1990 republicată, 
pentru ziua de 25 ianuarie 1999 cu ordinea de zi:

1. Analiza situației economico-financiare a 
societății și adoptarea măsurilor ce se impun;

2. Diverse.

■ Banca "DACIA FELIX"i 
i 
i
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

! - - -
ISA Sucursala Cluj-Napoca
* Vinde la licitație publică, prin intermediul 
I executorilor Judecătorești din cadrul 
I Judecătoriei Orăștie:
| FERMĂ AGROZOOTEHNICĂ
| Situată in localitatea Pricaz, comuna Turdaș, 
| Județul Hunedoara, compusă din: grajduri - 4 
. bucăți, padocuri - 4 bucăți, filtru sanitar,
' platforme carosabile, fântână, împrejmuire teren 
i - 17.442 mp.
| Licitația va avea loc în data de 12.01.1999, ora | 
114,00, la Judecătoria Orăștie, Județul Hunedoara, | 
| Biroul executorilor judecătorești.

Informații suplimentare la telefon 064/197047.^

FERMĂ AGROZOOTEHNICĂ

Inundațiile pun în pericol securitatea 
Penitenciarului Bârcea

in ultimii ani, mai cu 
seamă în vremurile cu ploi 
multe, Penitenciarul din 
Bârcea se confruntă cu mari 
probleme, ca urmare a 
apelor care inundă o parte 
importantă a amplasamen
tului. Aceste necazuri sunt 
datorate Canalului Cerna 
care traveisează peniten
ciarul. Astfel, recent, în luna 
decembrie '98, cât și în 
primele zile ale lunii ianua
rie, Canalul Cerna s-a 
inundat din nou în dreptul 
unei guri de acces, situație 
ce a generat multiple 
probleme și mari pagube.

După cum avea să ne 
relateze și comandantul 
unității, dl colonel Cornel 
Burz, numeroasele necazuri 
trenează de 7-8 ani datorită 
faptului că se aruncă de 
către cetățenii localităților 
din amonte, și nu numai, tot 
felul de gunoaie în gurile de 
acces ale canalului, guri de 
acces care au rămas la 
îndemâna oricui, s-au luat

* Agricultura să fie 
tratată ca o 

prioritate națională
fundații, cooperative eco
nomice și servicii, uniuni 
interprofesionale, centre și 
birouri de consulta Hță 
pentru o mai bună orga
nizare, aprovizionare, 
procesare, creditare, 
integrare și comercializare 
prin magazine proprii sau 
închiriate a produselor 
realizate. în același timp se 
ocupă de formarea, 
specializarea și perfecțio
narea profesională a 
membrilor săi, conlucrând 
cu organisme din țară și 
străinătate pentru soluțio
narea problemelor grave cu 
care se confruntă 
agricultura românească

în Apelul Uniunii Națio
nale se arată, între altele, 
că, deși se crease o bază 
pentru progres, agricultura 
a fost fărâmițată din punctul 
de vedere al proprietății, ea 
este înzestrată necorespun
zător, nu are îngrășăminte, 
iar irigațiile au fost distruse, 
eroziunea solului ia 

capacele, fapt ce permite 
deversarea reziduurilor în 
apă.

"Deși plătim în fiecare 
iună 1,8 milioane de lei la 
RAIL Hunedoara, ne-a mai 
precizat interlocutorul 
nostru, nimeni nu vine cu 
bani să întrețină acest canal, 
iar atunci când am solicitat 
expres echipe de intervenții 
pentru a se descongestiona 
canalul, oamenii au venit, 
au văzut, s-au făcut că 
lucrează câte ceva și au 
plecat fără să rezolve 
integral problemele. De 
câteva zile am solicitat 
telefonic o echipă pentru 
intervenții în zona gurii din 
incinta penitenciarului, dar 
nu am reușit să vorbim cu 
conducerea unității din 
Hunedoara, motivându-se, 
de secretară probabil, că nu 
sunt în incintă nici unul 
dintre directori. Consecințele 
inundațiilor în penitenciar 
pot avea urmări dintre cele 
mai neplăcute, întrucât nu 

proporții neașteptate, iar 
sprijinul statului și politica 
de creditare sunt ca și 
inexistente. Totodată 
zootehnia a fost supusă 
unei acțiuni sistematice de 
dezorganizare și de 
subminare financiară, 
ceea ce a condus la 
periclitarea securității 
alimentare a populației, 
iar producătorul agricol se 
simte tot mai izolat, fără 
speranța de a privi un 
viitor promițător.

Pornind de la aceste 
considerente, uniunea 
cere conducerii țării, 
guvernanților și tuturor 
factorilor de putere și de 
decizie să reconsidere 
agricultura românească 
ca pe o prioritate 
națională, care să aibă o 
strategie clară de 
dezvoltare și să-i fie 
alocate resursele finan
ciare necesare relansării. 
Asupra acestor cerințe 
vom reveni.

Consiliul de 
administrație 

al SC
“ALIMENTARA"

SA Deva
Convoacă adunarea 

generală extraordinară 
a acționarilor în data de 
28 ianuarie 1999, ora 
16,00, la sediul 
societății din Deva, b- 
dul Decebal, bloc F, 
parter.

Ordinea de zi:
1. Vânzare de active:
2. închirieri spații 

comerciale;
3. Stabilirea și apro

barea programului de 
modernizare pe anul 
1999;

4; Diverse.
în situația în care nu 

sunt întrunite condițiile 
de prezență pentru 
prima convocare, a 
doua adunare generală 
extraordinară va fi 
convocate. în data de 29 
ianuarie 1999, în același 

Joc și la aceeași oră.

trebuie uitat în primul rând 
specificul unității, iar în al 
doilea rând sunt supuse 
inundațiilor și degradării 
depozitele de alimente și 
cazarmament.

Dacă apele din Canalul 
Cerna reprezintă un pericol 
chiar pentru securitatea 
penitenciarului, fabrica de 
mobilă și pâine din incintă au 
avut mult de suferit. Numai în 
decembrie '98 și în câteva 
zile din ianuarie, pagubele 
produse au fost de peste 15 
milioane de lei. Numai în 
luna ianuarie ‘99, ne-au 
precizat domnii loan Groza și 
Sabin Faur, patronii fabricii de 
pâine și a secției de mobilă, 
au fost distruse mai bine de 
două tone de făină, iar o parte 
din utilaje (motoarele 
electrice în special) au fost 
afectate de apă. “Acest fapt 
nu explică tergiversarea unei 
intervenții din partea RAIL 
Hunedoara pentru a se 
soluționa problema canalului 
ce provoacă mari distrugeri în

Vine, vine FMI-ul...
(Urmare din pag. 1)

portant pe termen lung este 
acela că acordul cu FMI ne-ar 
da. undă verde pentru ieșirea pe 
piețele europene și mondiale de 
capital, de export, ar însemna o 
garanție pentru investitorii 
străini, care s-au tot îndepărtat 
de România, ar constitui un gir 
să vorbim cu lumea, să fim 
auziți și ascultați.

Așadar, un acord stand-by cu 
FMI este acum mai necesar ca 
oricând pentru țara noastră. 
Dacă avem în vedere faptul că

RETROSPECTIVĂ CULTURALĂ ‘Sfi
(Urmare din pag. 1)

I de la moartea sa" și județean 
“80 de ani de la Marea Unire", 
spectacol dedicat lui 1 
Decembrie, evocările istorice de 
la Blăjeni și Curechiu.

Festivalul devean “Serbările 
: Cetății" a inclus alte două 

festivaluri concurs: cel de satiră, 
I umor și caricatură “Liviu Oros" și 
I pentru tinerii soliști de muzică 
I ușoară "Stelele Cetății". "Serbările 
; tineretului Costești '98" este o 
; acțiune a cărei faimă a depășit 
' de mult granițele județului iar 

Concursul de muzică religioasă 
"Cu noi este Dumnezeu" și-a 
dobândit deja un bun renume. 
"Zilele muzicale Sigismund 
Toduță", "Zilele culturale și artis
tice Ion Budai Deleanu", "Zilele 
etnoculturale artistice simeriene", 
"130 de ani de activitate 
neîntrerupta a corului din Orăștie" 
sau inaugurarea Căminului cul
tural din Almaș Săliște (Zam) s- 
au întipărit în memoria 
participanților ca evenimente 
deosebite, chiar dacă au fost 
foarte diferite unele de altele.

Folclorul a fost prezent în 
viața culturală hunedoreană atât 
în unele dintre manifestările deja 
menționate cât și în cele specifice. 
Adunarea generală a Secțiunii 
naționale a Organizației 
Internaționale de Folclor a 
"deschis” anul care a inclus pe 
lângă festivaluri foarte cunoscute 
și apreciate, cum este "Călușerul 
transilvănean", ajuns la a 30-a 
ediție, "Târgul meșterilor populari", 
"Sărbătoarea pădurenilor" și 
"Seara de colinde de la Deva", și 
un... debut - "Sărbătoarea 
meșterilor populari din [ara 
Zarandului” de la Obârșa 
(Tomești).

zonă. Inexistența gurilor de 
canal în amonte duce la 
situații neplăcute și la mari 
pierderi, pe care, dacă ar fi să 
mă gândesc bine, trebuie sâ 
le suporte unitatea în a cărei 
exploatare se află Canalul 
Cema. Numai acum am scos 
din apă 3-4 căruțe de coceni 
și alte gunoaie ce se aruncă 
în apă.”

Situația precară în care a 
ajuns Canalul Cerna poate 
pune în pericol viața și 

prima sursă de dezvoltare a țăni 
și de prosperitaie a poporului - 
cea internă - este foarte redusă, 
șansa ne este în cea de a doua 
sursă - finanțarea externă. Dar 
ca să ne apropiem această 
șansă este nevoie de 
continuarea consecventă și 
dinamică a reformei, care, la 
rândul ei, impune eforturi 
economice și fiscale 
concertate, solidaritate a clasei 
politice până trecem pârleazul 
spre normalitate și un pic mai 
bine pentru țară.

în planul vieții literar- 
culturale "Salonul editurilor 
hunedorene" și "Târgul de 
carte", ediția a lll-a, a fost cel mai 
important eveniment. "Zilele 
scriitorilor zărăndeni", lansările 
de carte și aniversările scriitorilor 
Gligor Hașa și Dumitru Susan au 
completat tabloul acțiunilor I 
literare din anul 1998.

Artele plastice au fost 
beneficiare ale primei tabere de 
creație de la Geoagiu-Băi, 
lucrările realizate reunindu-se 
într-o expoziție colectivă. Au mai 
realizat expoziții personale losif 
Matyas, loan Herman și Doina 
Reghiș lonescu, membri ai UAP 
Deva-Petroșani. "Salonul de 
iarnă ’98” a încheiat un an relativ 
bun pentru artiștii plastici 
hunedoreni.

Formații artistice hunedorene 
au participat la manifestările de 
la Blaj, cu prilejul aniversării a 150 
de ani de la Revoluția din 1848. 
De asemenea, Ansamblul “Doina 
Crișului” Brad, soliști de muzică 
populară și oameni de cultură din 
județ au prezentat spectacole 
românilor din Iugoslavia. Județul 
nostru a beneficiat de vizita unor 
artiști de prestigiu cum sunt actorii 
Teatrului Național din Cluj- 
Napoca, membrii corului feminin 
"Renaissance", al Institutului de 
Arte din Chișinău, sau interpretii 
lirici care au susținit serata 
muzicală de la sfârșitul anului la 
Prefectură.

Chiar dacă prezentarea nu 
este (nici nu s-a dorit) exhaustivă, 
ne putem face o imagine a vieții 
noastre cultural-artistice din anul 
precedent, mai ales dacă ne 
gândim că și cultura a 
"beneficiat” de un buget de 
austeritate.

securitatea oamenilor din 
incintă. Numeroasele 
gâtuiri ale apei au condus 
la săparea unor canale 
paralele și a unor gropi 
mari în pământ ce pot 
surpa terenul. Efectele pot 
deveni dramatice, iar 
răspunderea într-o 
asemenea situație nu este 
exclus să cadă în sarcina 
celui care are în exploatare 
Canalul Cerna.
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O BERBEC
Doamnele vor avea mici 

neplăceri din cauza unei 
colege.Venus este de partea 
dumneavoastră, așa că veți 
avea noroc în dragoste și 
viața de familie. Seara alături 
de partener, veți reuși să 
scăpați de stresul de peste zi. 

O TAUR
Cei din Taur sunt tentați să 

renunțe, din comoditate, la 
unele avantaje materiale. 
Trebuie să se străduiască să 
ajungă mai aproape de 
"stupul cu miere".

3 GEMENI
Vor urma zile calme, 

senine. Veți petrece mai mult 
timp în mijlocul familiei. Cei 
născuți în primul decan sunt 
mult mai cumpătați și își 
planifică viitorul mai înțelept.' 
Sunteți în formă, atât fizic cât 
și psihic Dați dovadă de multă 
voință și energie.

O RAC
Veți fi predispuși a vă 

întreba cine e de vină pentru 
cele întâmplate Nu vă 
frământați, încercați să găsiți o 
cale de ieșire din această 
stare. Nu vă veți îmbogăți 
peste noapte, în schimb puteți 
să vă pierdeți ușor rezervele. 

O LEU
Azi vă puteți aștepta atât la 

bucurii cât și la necazuri. Cei 
născuți în prima decadă a lunii 
sunt mai activi și au șanse mai 
mari de reușită în plan 
profesional. Sunt favorizați cei 
care se ocupă de artă.

O FECIOARĂ
Insuccese pe plan 

financiar. Sunteți nemulțumit 
de propria persoană. în viața 
personală - tensiuni. Doar de 
dumneavoastră depinde să le 
înlăturați. Cu diplomație și 
toleranță puteți crea o 
ambianță plăcută.

O BALANȚĂ
Declarații de dragoste din 

partea unui admirator; nu-l luați 
în seamă. Cu sănătatea stați 
bine. Perspective frumoase la 
locul de muncă. Veți accepta 
un partener care să vă apere, 
să vă dea siguranță.

O SCORPION
Dacă vă grăbiți puteți strica 

totul și veți fi nervoși când va 
trebui să aduceți lucrurile la 
normal. Urmează o perioadă 
neutră în privința banilor. 
Dacă cineva din jur vă face o 
surpriză plăcută, nu uitați să 
procedați la fel.

3 SĂGETĂTOR
Toți așteaptă de la dv să 

rezolvați părțile delicate ale 
sarcinilor. Noroc că aveți 
această capacitate, fapt ce 
vă aduce succes la locul de 
muncă. Atenție să nu uitați 
achitarea unor taxe.

O CAPRICORN
Aveți mulți dușmani, chiar 

și între prietenii dv., dar nu vă 
aplecați urechea la sfaturile 
lor "binevoitoare". îngrijo
rarea lor nu este decât 
invidie mascată.

O VĂRSĂTOR
Este o zi bună pentru dv. 

Cei născuți în prima ori în 
ultima decadă a zodiei n-ar 
strica să fie mai atenți la viața 
personală, căci sunt posibile 
certuri cu cei din jur. Atenție 
la o nouă relație: romanța 
poate sfârși în deziluzie.

O PEȘTI
Planeta Mercur este în 

favoarea doamnelor din 
zodia peștilor. Eventualele 
schimbări în planurile de viitor 
se dovedesc a fi necesare. 
De efectele lor pozitive vă 
veți putea bucura nu peste 
multă vreme.

Tiparul executat la 
Tipografia 

“Cuvântul liber” Deva


