
Povara înrobitoare a 
unor impozite si taxe 
în loc să stimuleze firmele mici și mijlocii în dezvoltarea 

producției, știut că acestea sunt generatoare de locuri de muncă și 
de profit, iată că prin Ordonanțele de urgență nr. 61 și 62/1998 se 
dă încă o lovitură și acestor unități, noile taxe și impozite 
îngreunându-le serios situația economică și financiară. Dar să 
vedem concret despre ce este vorba.

Un director de unitate cu profil de prestații și mecanizare în 
agricultură, care are mai multe secții și ateliere, îmi spunea că este 
nevoit să plătească în acest an impozite și taxe suplimentare ce 
se ridică la circa 90 milioane lei ca urmare a impunerilor ce revin 
pentru teren și clădiri. în condițiile în care nu există alte resurse de 
venituri pentru a acoperi aceste poveri venite din constrângeri 
bugetare, evident că se va merge pe creșteri de tarife la prestații. 
Dacă mai luăm în calcul și faptul că proprietarii de pământ, 
respectiv producătorii agricoli, sunt nevoiți să mai suporte și 
influența creșterii accizelor la carburanți, reiese cu claritate de ce 
producția agricolă se găsește în mare suferință, de ce asistăm la 
scăderea puterii de cumpărare a populației, care este în strânsă 
corelație și cu majorările de prețuri la produsele agroalimentare.

O asemenea stare de lucruri se întâlnește în toate unitățile de 
același profil din județ și din țară. (N T.)

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

Parcurgem o perioadă 
dificilă și zbuciumată. Tinerii 
o parcurg mai ușor pentru 
că sunt deschiși schimbării. 
Pentru cei mai în vârstă, care 
nu trebuie condamnați, 
lucrurile se complică. 
Mentalitățile se schimbă mai 
greu. Să nu uităm că în 
România există peste 5 
milioane de pensionari, 
peste un milion de șomeri, 
alte milioane, pe aproape.

fntrebarea care frământă 
deopotrivă până ia obsesie 
oamenii obișnuiți ia această 
oră, ce se manifestă așa cum 
sunt și cum simt, este DE 
CE? De ce atâta 

^încrâncenare în relațiile cu

semenii noștri? De ce, cu 
precădere, numai ce este rău 
și abject năvălește din ființa 
noastră, murdărind totul în 
jur? De ce politician cu 
politician nu se pot reconcilia 
și, mai trist, român cu român. 
Ce ne dezbină și ce ne 
unește ?

Cauze sunt mai multe. Una 
mi se pare însă esențială - din 
ființa noastră a dispărut orice 
reazem moral, sistemul de 
valori devine ceva derizoriu și 
caduc, nu mai credem în 
nimic, nici măcar în

*1REALIIA7 EA f Stinge lumina, 
vinde mașina! ,ZILEI
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ce?
Dumnezeu, deși îl pomenim 
de foarte multe ori, chiar în 
aceeași zi, în aceeași discuție. 
Și-atunci intrăm în 
devălmășie, nu mai facem 
distincție între ceea ce este 
bun și ce este rău.

Astfel, nu ne putem 
explica cum oamenii bolnavi 
sunt iăsați să moară pe 
stradă, cum se întâmplă 
atâtea crime, cum tinerii 
animaiizați de alcool violează 
bătrâne, le jefuiesc, ie 
mutilează și omoară în 
chinuri groaznice motivând.

mai apoi, că nu au știut ce 
fac.

Creațiile cinematografice 
invadează micile și marile 
ecrane, promovând violența 
exacerbată, sub simplul 
motiv că sunt filme de 
acțiune care prind ia public, 
aduc bănui în ultima 
instanță. Copleșită de 
filmul străin, în special de 
cel american achiziționat 
“cu iada ", cinematografia 
românească capotează, dar 
nu se iasă mai prejos, 
promovând filme jalnice,

Mine! BODE A

(Continuare în pag. 2) *

CONEL propune 
creșterea tarifelor la 

energie electrică
Compania Națională de Electricitate CONEL a propus 

majorarea tarifelor în lei ia energia electrică. în medie cu 
23%, începând cu 15 februarie, a anunțat Eugeniu Tănase, 
directorul general al companiei.

Tarifele propuse pentru consumul casnic sunt 296 lei/ 
kWh pentru prima tranșă de consum, de la 0 la 50 kWh, de 
la 225 lei/kWh în prezent, și de 688 lei/kWh pentru 
consumul ce depășește 50kWh, de la 540 lei/kWh în 
prezent, compania propunând unificarea tranșelor II și III 
din consumul casnic (50 - 100 kWh, respectiv peste 100 
kWh), care aveau prețuri foarte apropiate. Calculele CONEL 
indică o majorare a facturii la electricitate cu 8.000 lei lu
nar, în condițiile unui consum casnic mediu de 80kWh 
lunar.

Prețul mediu pentru agenții economici ar urma să 
crească de la 409.398 lei/MWh (reprezentând 45,5 dolari/ 
MWh) la 502.826 lei/MWh (43,7 dolari/MWh).

Propunerile de prețuri reduc cu circa un procent 
subvenția încrucișată, de la 9%, cu cât plătesc în plus 
consumatorii industriali în prezent, pentru a subvenționa 
consumul casnic, la 8%.

Seminar îa Petroșani

Zonele defavorizate - între avantaje

Lăudabilă inițiativa 
Centrului de Afa
ceri Master Deva de a 

organiza, împreună cu 
Prefectura județului Hune
doara, Oficiul Prefectural 
Petroșani și Primăria 
municipiului Petroșani, 
miercuri, 10 februarie 
1999, la Universitatea 
Petroșani, un seminar pe 
problematica deosebit de 
vastă și de complexă a 
zonelor defavorizate. Cu 
atât mai necesară și mai 
utilă s-a dovedit această 
acțiune, avându-se în 
vedere că Valea Jiului 
este prima zonă de acest 
fel din România, cea mai 
mare și cu cele mai acute

Parlamentarii români 
dezbat bugetul pe anul în curs 
,,c.u pistolul la tâmplă". 
Ministrul de finanțe Remeș 
este inflexibil la orice 
intervenție amenințând cu 
intrarea în ,,incapacitate de 
plată a României" și cu F.M.I.

Afectate sunt toate 
sectoarele de activitate.

Potrivit actualului buget
Salariile cadrelor didactice nr ti 

asigurate doar până în iulie

Credem însă că învățământul 
a fost pus cu totul „la colț, în 
genunchi pe coji de nucă". în 
loc de 4 la sută din PIB, s-au 
alocat doar 2 la sută, ceea ce 
înseamnă: salarii doar până în 
luna iulie, nici o investiție, doar 
dacă consiliile județene pot 
găsi pe undeva bani (dar de 
unde dacă bugetul nu prevede 
așa ceva -n.n.), reduceri 
drastice de posturi pentru 
cadrele didactice.

■ Ministrul Educației 
Naționale, Andrei Marga, 

probleme. Ca urmare, și 
participarea la manifes
tare a fost pe măsură: 
reprezentanți ai ANDIPRZM
- Centrul Zonal Petroșani, 
ai STFPS și DGFPCFS 
Hunedoara, ai filialelor 
locale ale CCI și DGMPS 
Hunedoara, primari ai 
orașelor din Valea Jiului, 
lideri de sindicat și mai 
ales - lucru semnificativ și 
îmbucurător - mulți, foarte 
mulți patroni și investitori
- din Valea Jiului, din 
județul Hunedoara, din alte 
orașe ale țării.

Au luat parte la 
lucrările seminarului și au 
dat o serie de răspunsuri 
lămuritoare asupra proble

menționa că pentrd a 
asigura salariile cadrelor 
didactice pe întregul an ar fi 
nevoie de 16.000 miliarde 
de lei. Dar, de unde? De 
unde asigurarea drepturilor 
prevăzute în Statutul 
cadrelor didactice? Cât 
despre al 13-lea salariu 
promis de primul ministru,

Radu Vasile, ce să mai 
vorbim?! Totul a fost o 
simplă diversiune!

în aceste condiții, 
sindicatele din învățământ 
amenință cu greva generală. 
Amenință, dar tare ne temem 
că în vară, oamenii de la 
catedră vor avea surpriza pe 
care au avut-o colegii lor din 
Rusia, Moldova etc. de a 
pleca în concediu fără plată. 
Trist, dar adevărat.

Mine! BODE A

și incertitudini
melor aflate în discuție și 
la multiplele întrebări 
adresate de participanți 
dnii Gheorghe Barbu, pre
ședintele Consiliului jude
țean Hunedoara, și Nicolae 
Segesvari, subprefectul 
județului Hunedoara.

în cuvântul de deschi
dere, dna Flavia Arșoi, di
rector executiv al Centru
lui de Afaceri Master Deva, 
a salutat asistența și i-a 
mulțumit pentru prezența 
la această întâlnire, a 
făcut câteva precizări 
privind desfășurarea semi
narului. S-au adresat apoi 
participanților dnii Gheor
ghe Barbu și Nicolae 
Segesvari, subliniind ches

Colegii 
noștri care 

tipăresc 
ziarul 

„Cuvântul 
liber”

Foto: 
Traian 
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+Prețul unui litru de | 
motorină: 4800 de lei.

La închiderea ediției, ■ 
urma ca Guvernul să legi-1 
fereze acest lucru. De-acum , 
se așteaptă creșterea în lanț I 
a prețurilor la celelalte | 
produse!

tiuni punctuale privind 
zonele defavorizate de
clarate până în prezent în 
județul Hunedoara, res
pectiv Valea Jiului și 
Ținutul Zarandului, infor
mând despre preocupările 
și măsurile inițiate la 
nivelul conducerilor Consi
liului județean și Prefec
turii în sprijinul aplicării 
cât mai rapide și mai 
eficiente a Legii Zonelor 
Defavorizate.

La rândul lor, dnii 
Viorel Coposescu, direc
torul STFPS Hunedoara, 
Emil Lungu, șef de 
serviciu la DGFPCFS 
Hunedoara, Iulian
Mitrache, directorul

CREȘTE PREȚUL Șl LA 
ENERGIA TERMICĂ

La energia termică prețul 
pentru populație crește de la 
88.000 lei/Gcal la 112.500lei/ 
Gcal, iar pentru consumul 
industrial de la 170.125 lei/Gcal 
la 217.500 lei/Gcal. Prețurile 
medii în valută, 9,8 dolari/Gcal, 
respectiv 18,9 dolari/Gcal, 
rămân neschimbate. Noile 
tarife sunt calculate la un curs 
de 11.500 lei/dolar, față de 
9.000 lei/dolar, la data ultimei

Centrului Zonal Petro
șani, Cornel Burlec, 
președintele CCI 
Hunedoara, au făcut 
referiri la modul de 
aplicare a Legii Zonelor 
Defavorizate, din unghiul 
instituțiilor pe care le 
reprezintă, au răspuns 
la întrebările puse: 
multe, interesante, difi
cile. Au fost și întrebări 
rămase fără răspuns. Și 
asta cel puțin din două 
puncte de vedere. 
Primul ar fi că toți cei 
interesați să deschidă

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

modificări, în noiembrie 1998. 
Propunerile urmează să fie 
avizate de Ministerul 
Industriei și Comerțului și de 
Oficiul Concurenței, precum 
și de Guvern.

CONEL a fost “aproape 
forțată" să majoreze tarifele, 
din cauza slabelor încasări 
și a evoluției cursului de 
schimb a monedei naționale 
din ultima perioadă.

81 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal,

Bl. E parter
Telefon 234480

Fax 234483
Acordâ dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%

/ 7 : ” \Agenții economici care-și 
vor achita integral, până la 
sfîrșitul primului semestru al 
anului 1999, datoriile restante la 
bugetul asigurărilor sociale, 
înregistrate la sfârșitul anului 
1998, vor beneficia de anularea 
majorărilor de întârziere, a 
declarat pentru MEDIAFAX 
Simona Marinescu, secretar de 
stat în Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale. De ase
menea, pentru cei care-și vor 
achita doar parțial aceste datorii 
se va aplica o scutire de plată a 
majorărilor proporțională cu 
suma achitată, a afirmat Simona 
Marinescu, care a adăugat că

Vor benefi
cia de 

anularea 
majorărilor 

de 
întârziere 

scopul principal al Ministerului 
Muncii este acela de a recupera 
cât mai mulți bani din datoriile 
agenților economici.

Secretarul de stat din 
MMPȘ a precizat însă că 
aceste scutiri îi vizează doar pe 
agenții economici la care s-a 
constatat, în urma verificării 
extraselor de cont, că nu 
beneficiau de lichidități.

“Noi nu încurajăm evazio- 
niștii și nu vreau să se înțeleagă 
că rău-platnicii vor beneficia de 
anularea majorărilor. Dacă vom 
constata că au avut lichidități în 
cont, nu le anulăm penalitățile. 
Pentru că nu vrem să-i supărăm 
pe cei care-și achită la timp 
datoriile, le acordăm și lor unele 
facilități, și anume reducerea cu 
șapte procente a sumei 
datorate de agentul economic 
la CAS”, a explicat Simona 

^Marinescu. ' >
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anumite activități în Valea 
Jiului trec prin situații 
multiple, complicate, le
gate de construirea unor 
spații sau închirierea și 
extinderea acestora, dota
rea tehnică și angajarea de 
personal, ajutoare finan
ciare și credite preferen
țiale, genul de activități și 
durata exceptării lor de la 
plata anumitor taxe și 
impozite etc. Iar cel de al 
doilea îl constituie faptul că 
o serie de legi conțin multe 
ambiguități, iar cea mai 
recentă, cu referire exclu
sivă la regimul zonelor 
defavorizate, nu are jncă o 
metodologie de aplicare, 
ceea ce i-a pus în 
dificultate de a da unele 
răspunsuri tranșante, 
lămuritoare, chiar pe cei 
care aveau misiunea și 
competența să le dea.

O COMUNA ÎNDEPĂRTATA
„Cu cât o localitate este 

mai departe de centrul 
județului, cu atât problemele 
ei sunt mai mari și mai greu 
de rezolvat”, ne declara de 
curând dl Damian Miclăuș, 
viceprimarul comunei Vorța. 
Dincolo de faptul că noua 
lege a finanțelor publice lo
cale va transforma și această 
comună într-una falimentară, 
se poate observa tot mai clar 
izolaționismul la care este 
supusă fără voie. Nu există un 
mijloc de transport în comun 
care să facă legătura între cei

DIN POSTA I 
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Noi suntem cei vinovați 
C-am ales ăști guvernanți 
Ce pe noi ne-au sărăcit 
Iar ei s-au îmbogățit.

Ei vând tot ce s-a făcut 
Fabrici, combinate, pământ 
Și mai auzi că se plâng 
Că salariul nu le-ajung.

Ei au zeci de milioane 
Iar nouă ne dau cupoane 
Să arăm un sfert de ar 
S-avem pâine pentr-un an.

l/inoi/atîi
9

Ciorbea ne spunea mereu
C-o s-o ducem tot mai greu
Să strângem mereu cureaua
Să ne-ngrășăm ca nuiaua.

De foame noi nu ne plângem _ 
Cureaua știm să o strângem
Trăim de astăzi pe mâine
Rozănd o coajă de pâine.

Remeș zice că ne-ajută
Că ne dă pensie multă 
N-o să-l credem, în zadar
Că bugetul e gol iar!

Horea TiGOiANU 
pensionar j

VINERI
12 februarie

TVR I
9.00 TvR Cluj-Napoca

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri 
13.00 Mistere și minuni (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 Repere 
vitale (emisiune de educație 
ecologică) 17.30 Mapamond 
18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d a) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 403) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport
21.50 Iubire veșnică (f. Italia/ 
Germania 1997, p. III) 22.35 
Jurnalul de noapte 22.50 
Planeta cinema 23.40 Clipa 
de foc (thriller SUA '941

• TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r)

9.30 Biserica satului 9.40 
Tezaur folcloric (r) 10.30 
Mireasa cerșetoare (s/r)
11.40 Timpul Europei (r)
12.10 Sunset Beach (s/r)
\___________________________

Zonele 
defavorizate

în pofida unor scăderi 
de acest fel, întâlnirea și-a 
dovedit utilitatea. Ea a 
evidențiat faptul extrem de 
pozitiv că există mulți 
oameni întreprinzători, 
doritori să investească în 
Valea Jiului, din orașele 
zonei și din județ, dar și din 
lași, Timișoara, Constanța, 
Arad, Craiova, Rm. Vâlcea, 
Tg Jiu, după cum am 
reținut în timpul lucrărilor 
seminarului, că reprezen
tanții administrațiilor jude
țeană și locale îi înțeleg și 
îi sprijină, însă ei se lovesc 
de precaritatea legilor și 
hotărârilor guvernamen
tale, de birocrația exce
sivă în eliberarea anumitor 
documente și aprobări, 
întâmpină chiar o atitudine

1200 de locuitori ai comunei 
și Deva, banii pentru așa ceva 
fiind imposibil de găsit. Nici în 
ceea ce privește telefonia 
lucrurile nu stau mai bine. 
Centrala telefonică este foarte 
veche și funcționează 
defectuos, singura șansă 
pentru a „lega” comuna de 
restul județului fiind în opinia 
dlui primar Ion Honaie 
telefonia celulară. Iluminatul 
public este și el defectuos, fapt 
datorat nu lipsei de interes a 
conducerii comunei ci 
neglijenței F.R.E. Deva. Deși

13.05 Cu ochii’n 4 (r) 13.45 
TVR Craiova 14.30 TVR Cluj
15.10 Limbi străine pentru 
copii: Italiană. Engleză 15.35 
SOS - La capătul lumii (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 128)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 
Schi alpin CM: Slalom uriaș 
bărbați (d, manșă 1) 20.20 
Mistere și minuni (s, ep. 22)
21.10 Vânare de vânt (div.)
22.10 Schi alpin CM: Slalom 
uriaș bărbați (d, manșa 2)

ANTENA!
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Hombres - războiul sexelor 
(s) 12.30 Cronici para
normale (s, ep. 12) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Legea lui 
Burke (s, ep. 6) 15.20 
Navarro (s, ep. 28) 16.50 
Caracatița 4 (s) 17.50 Zodiac 
18.00 Uraganul (s, ep. 16) 
19.00 Observator 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 21)
20.50 Seattle sub asediu (f.a. 
SUA 1995) 22.30 Inspirația 

reticentă din partea unor 
lideri sindicali locali și a 
unor reprezentanți ai CNH 
Petroșani privind închi
rierea de spații, hale, 
terenuri, echipamente 
etc.

Factorii responsabili 
de soarta zonelor defa
vorizate și-au însușit o 
serie de întrebări, propu
neri și sugestii, pe care le 
vor înainta spre lămurire 
organismelor superioare 
abilitate, iar investitorii 
au plecat cu o serie de 
chestiuni clarificate și cu 
speranța că nu peste 
mult timp toate cerințele 
și acțiunile lor vor intra 
pe drumul cel bun, cel 
drept, cum îl reclamau 
unii.

corpurile de iluminat sunt 
cumpărate de mai bine de 
2 ani de zile, electricienii 
care trebuiau să le instaleze 
nu au venit să își facă treaba. 
Eforturile conducerii 
primăriei și ale consilierilor 
locali de a ține „pe linia de 
plutire” comuna Vorța sunt 
din start sortite eșecului. 
Probabil că nu vor fi bani în 
acest an nici măcar pentru 
plata cheltuielilor proprii din 
primărie, astfel că nu se 
poate pune problema unor 
‘investiții. (A.N.)

Carolinei (s, ep. 22) 23.00 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 9.10 Dreptul 
la iubire (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Beverly 
Hills (s/r) 11.45 Melrose Place 
(s/r) 12.30 Adevărul gol-goluț 
(s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Jagaed Edge (thriller 
SUA 1985) 14.40 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Urmărire generală
17.50 Reforma la români
18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Efecte 
speciale (s, ep. 12) 21.30 
Universal Soldier (f. SF SUA 
1992)23.30 Știrile PRO TV- 
Un altfel de jurnal 23.45 
Chestiunea zilei

AC ASÂ
7.00 Celeste sempre 

Celeste (s/r) 7.45 Guadalupe 
(s/r) 8.30 Te iubesc (s/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 The 39 steps (f/r) 12.25 
Ca la mama Acasă (r) 12.30 

pentru handicapați mintal 
ori pentru tâmpiți. Deși sunt 
puține peliculele realizate 
după '89, acestea se 
prăvălesc ca o avalanșă 
asupra șubrezeniei noastre 
morale, speriate de ce se 
întâmplă și de nesiguranța 
zilei de mine. "Asphalt 
tango” este unui dintre 
aceste așa-zise creații

De ce?
penibile în care tronează 
limbajul suburban, ideea 
filmului aducând în prim- 
pian un grup de fete 
amărâte, lipsite de 
discernământ și cultură, 
amețite de mirajul Apusului 
unde sunt căutate pentru 
sex și mai puțin pentru 
altceva. Pleacă fete fără 
căpătâi, dar ce este mai 
jenant, pleacă familiste! 
Filmul american, care 
promovează valorile familiei, 
nu ar face așa ceva în ruptul 
capului, dar noi o facem! Pe 
aceeași linie a abjectului să 
amintim "Cei mai iubit 
dintre pămănteni"( și de ia

Ultima vară (s/r) 13.15
Căsuța poveștilor (d.a/r)
13.45 Dragoste și putere (s/ 
r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te 
iubesc (s) 16.00 Celeste 
sempre Celeste (s) 16.45 
Guadalupe (s, ep. 119)
17.30 Ultima vară (s) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 
58) 19.25 Dex, mascatul 
(d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. 

matinal) 10.00 Ultima ediție 
(r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 56) 
16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s,e p. 54) 16.35 
Malcolm și Eddie (s, ep. 54) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri, meteo, sport
18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s, ep. 22) 
20.00 Camera ascunsă (div, 
ep 78) 20.30 Alegeți filmul 
22.00 Știri 22.30 Dincolo de 
stele (dramă SF SUA 1989) 

ce operă semnată de Marin 
Preda se pleacă), 
“Senatorul melcilor" ... 
Lipsa ideilor de scenariu, 
grotescul sunt completate 
neapărat și de sex și de 
violență... in aceste condiții, 
cum ii mai ajutăm pe 
semenii noștri, dezorientați, 
să înțeleagă că viața mai are 
și valori.

în orașele de provincie, 
teatrele bune nu mai vin 
cum veneau cândva, când 

lumea se călca în picioare 
ca să prindă un bilet. 
Căminele culturale, menite 
să valorifice și să păstreze 
neasemuita tradiție 
populară locală, au devenit 
niște localuri neprimitoare, 
rebegite de frig...

în democrația autoh
tonă, prost înțeleasă, 
fiecare se conduce după 
legea lui. Nu suntem 
departe când vom zice și 
noi ia rândul nostru ca un 
trist personaj: "Când aud de 
cultură, îmi vine să trag cu 
pușca".

Oare știe cineva ce se 
întâmplă în această țară?

HB® '
10.00 Heartbreak hote 

(co., 1988) 11.45 Așa-mi 
place mie (co., 1994)
13.30 Johnny Belinde 
(dramă) 15.15 Ope
rațiunea Elefantul (co.. 
1995) 17.00 Mai iute ce 
moartea (w., 1995) 18.45 
Trenul cu bani (f.a., 1995)
20.30 Fata din vis (co 
romantică, 1997) 22.30 
Concert: Backstreet Boys 
Backstreet Back

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 17.00-17.15 Știrile PFtO 
TV (coproducție) 17.30-18.15 
“Talk show” - realizator A. Bena 
23.15-23.30 Știrile PRO TV 
Deva (locale)

ANTENA 1-DEVA
17.50 Știri locale TV Deva

23.30 Rondul de noapte

Vineri, 12 februarie

O BERBEC
Să vă țineți departe de 

intrigile de la locul de 
muncă, mai ales femeile, 
pentru că se termină cu 
ceartă. Se impune să 
faceți economii.

O TAUR
Dorința de a munci nu vă 

înghesuie. Dacă ați putea 
ați lăsa totul și ați pleca 
departe. Oricum munca n- 
o face nimeni în locul dv.

O GEMENI
O greșeală serioasă 

puteți face la serviciu din 
nerăbdare și neatenție. Nu 
vă luați de lucru acasă, 
căci nu veți avea liniște cu 
partenerul.

O RAC
La serviciu și în afaceri 

obțineți cu greu rezultate 
modeste, deși sunteți plin 
de energie și putere de 
muncă. Sunt posibile și 
alte neplăceri.

2 LEU
Aveți mai multe șanse: 

vă puteți schimba locul de 
muncă, puteți face o 
călătorie de afaceri. Cei 
născuțl în iulie sunt mai 
activi.

O FECIOARĂ
încercați să vă depășiți 

starea de nervozitate și 
pripeală. Aceasta nu se 
anunță de durată, dar 
numai rudele și vecinii vă 
pot calma.

2 BALANȚĂ
Partenerul dv. genial v-a 

dat niște sfaturi grozave. 
Ar fi bine să nu uitați cine 
a fost inițiatorul ideilor, să 
vă lăudați colegii.

3 SCORPION
Ziua e favorabilă aplicării 

ideilor noi la serviciu. 
Femeile se gândesc doar 
la câștiguri. Astrele sunt 
favorabile sentimentelor.

3 SĂGETĂTOR
Tinerii sunt dezmierdați 

de amor, dar nu doresc să 
se confeseze familiilor. 
Par enigmatici, iar 
neîncrederea celorlalți îi 
poate jigni.

O CAPRICORN
Hărnicia nu e azi punctul 

dv forte, deși la serviciu 
apar sarcini noi. Dacă nu 
le rezolvați, veți avea 
necazuri mai târziu.

Z VĂRSĂTOR
Ocoliți situațiile confuze 

și fiți precauți. Obstacolele 
în calea afacerii discutate 
zilele trecute au dispărut, 
dar fiți atenți la formalități.

Z PEȘTI
Impuneți un ritm 

imposibil de urmat pentru 
alții și obositor și pentru 
dv. Ceilalți cred că vizați un 
post de conducere sau mai 
mulți bani.
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O ședința „cu cântec”
Nu mai puțin de 15 puncte 

s-au aflat pe ordinea de zi a 
ședinței ordinare a Consiliului 
local al municipiului Brad din 
data de 9 februarie a.c.; ulte
rior acestora li s-a mai adăugat 
una, deși lista era și așa în
cărcată. Tensiunile existente 
între o parte a consilierilor și dl 
primar Aurel Benea precum și 
între viceprimar și primar nu 
au întârziat să se facă vizibile 
încă de la începutul ședinței. 
Primul punct al ordinii de zi a 
fost proiectul de hotărâre care 
reglementa contractarea acti
vității de salubritate a orașului 
către o firmă specializată. Da
torită faptului că nu a fost în
tocmită documentația nece
sară hotărârea nu a mai fost 
luată în discuția plenului, fiind 
amânată pentru o altă ședință.

Lucrurile s-au desfășurat 
normal pe parcursul discutării 
următoarelor puncte, acestea 
fiind de o mai mică importanță, 
însă tensiunea a crescut din 
nou odată cu trecerea la dez
baterea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea fișelor de 
evaluare a posturilor din cadrul 
primăriei. O parte a consilierilor 
a susținut că nu au cunoștință 
despre fișele de evaluare a 
respectivelor posturi și, în con-

..... ‘ ’ 
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S-A ÎNCHEIAT

ANTIlllJJEOLICA ȘI 
ANTIRUBEOLICĂ

Scopul conferinței de pre
să organizate la sediul Filialei 
de Cruce Roșie a județului a 
fost evaluarea finală a cam
paniei naționale de combatere 
a rujeolei și rubeolei declan
șată anul trecut și încheiată la 
22 ianuarie a.c. Printr-o bună 
colaborare și o la fel de bună 
coordonare a campaniei ea s- 
a încheiat cu bine în județul 
Hunedoara, procentul vacci- 
natilor de 
pășindu-< IB 
pe ce 
conside-H 
rat drept |B ÎE_^_
condiție a 
succesului - 95 la sută. Practic 
la clasele l-VIII procentul vacci- 
natilor este de 96,2 la sută iar 
în rândul liceenilor de 95,8 la 
sută. Cu un procent mai scă
zut s-a încheiat vaccinarea 
copiilor și adolescenților, între 
7 și 18 ani, neșcolarizați, pro- 
veniti din comunități dispersate 
în mediul rural, în localități unde 
a fost mai dificilă deplasarea.

Dl dr Aurel Aitoneanu, vi
cepreședinte al Filialei de Cru
ce Roșie Hunedoara-Deva, a 
subliniat buna conlucrare din
tre toți factorii implicați - de 
sănătate, învățământ și Cruce 
Roșie -, faptul că și-au atras 
participarea la mobilizarea 
pentru vaccinarea autorităților 
locale și chiar a presei. De 
asemenea, a precizat că a 
fost necesară o relansare a 
campaniei de vaccinare, pre- 
lungindu-se astfel perioada 
stabilită anterior, pentru că în 
învățământ au fost greve și 
vacanțe. în această perioadă 
s-au făcut și două sondaje prin 
care s-a evaluat desfășurarea 
campaniei de mobilizare făcu
tă la nivelul filialei. Chestio
narele, adresate atât celor 
vaccinați cât și celor nevac
cinați, atât școlarilor cât și 
celor neșcolarizați, au eviden

țiat faptul că 99 la sută dintre . 

secință, nu vor putea vota ce
va ce nu știu. Supus aprobării 
acest proiect a fost respins, 
contrar opiniei dlui primar 
Benea care a susținut că el 
trebuie votat neapărat. Nici 
următorul proiect de hotărâre 
nu a fost mai puțin disputat, 
acesta referindu-se la apro

Consiliul local 
al municipiului 

Brad

barea statului de funcții pentru 
salariații primăriei. întrucât nici 
proiectul anterior nu se votase 
s-a propus și amânarea aces
tuia considerându-se că cele 
două au legătură și nu pot fi 
votate separat. Punctul 12 al 
ordinii de zi a generat însă cele 
mai aprige discuții. Ba chiar se 
poate spune că multe rufe 
murdare s-au spălat în public 
cu această ocazie. Prin pro
iectul respectiv se cerea apro
barea noii organigrame și a 
numărului de personal din pri
mărie. Față de organigrama 
anterioară conducerea primă
riei propunea desființarea unor 
posturi argumentând decizia 
prin incompetența celor care 

copii au știut de campania de 
vaccinare.

Din partea Direcției de Să
nătate Publică a fost prezentă 
la conferința de presă dna dr 
Diana Cremenașiu care a ară
tat că acoperirea de peste 95 
la sută a vaccinării înseamnă 
scăderea masei receptive la 
îmbolnăvirea cu rujeolă care 
este extrem de contagioasă și 
care, uneori, poate da complF 

pulmo- 
j Ijnare sau 

^^^^^JX^JIale sis- 
I ternului

nervos, u- 
^^nele grave 

(encefalite, scleroză în plăci), 
chiar netratabile. De aseme
nea, vaccinarea adolescen
telor cu vaccin antirubeolic 
înlătură pericolul apariției mal
formațiilor fătului atunci când 
ele vor deveni mame.

în perioada 1-26 februarie 
are loc un fel de continuare a 
vaccinărilor, aplicându-se ce
lor cu o singură doză pe cea 
de-a doua care să le confere 
imunitatea la boală. Se știe că 
au rămas cu o singură doză 
3300 și fără nici o doză de 
vaccin 130 de copii, din cei 
aproximativ 60 de mii de vac- 
cinabili, realizându-se vac
cinarea la aproximativ 56 de 
mii. Se speră ca până la 
sfârșitul acestei luni să fie 
vaccinați toți cei care din mo
tivele amintite sau din cauza 
gripei, a virozelor respiratorii 
n-au fost încă imunizați. 
Calitatea vaccinului e bună, în 
județ neînregistrându-se 
reacții biologice mari, ci doar 
unele minore (roșeață locală 
sau câteva cazuri de leșin). 
Vaccinarea rubeolică este o 
premieră și se va continua, 
procentul realizat fiind la fel 
de bun ca și pentru cea 
antirujeolică.

Viorica ROMAN

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 10.135.375.000 lei 
pentru o cotă de 70,00% deținută de FPS.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Portofoliu Oferte a FPS București, strada 
Stavropoleos, nr. 6, sector 3, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului limită de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 8.000.000 lei va fi achitat la casieria vânzătorului din sediul de mai sus sau în 
contul numărul 251100980900224 deschis la BRD - SMB.

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 negociere, este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. Garanția de participare în valoare de 

304.061.250 lei se achită la BRD - SMB, în contul nr. 251.100.980.900.313.
Pentru persoanele Tizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de participare se face în contul nr. 

251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD deschis îa BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, art. 27, modificată și completată prin 
HG nr. 361/1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, 
la Direcția Portofoliu, Oferte a FPS, strada Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, București, tel. 04- 01/ 3036335, 3036347, fax 04- 01/ 3155937, 
parter, între orele 8-16, până la data limită de 26.02.1999, ora 9,00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (26.02.1999), ora 11,00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize convertibile, la cursul valutar, 

comunicat de Banca Națională a României, la data semnării protocolului de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.
Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție bancară valabilă180 de 

zile calendaristice de la data depunerii ofertei.
Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dl. Dan Aurel, la telefon 01/ 3101695, fax 01/ 3101694.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

lucrau acolo precum și prin 
lipsa banilor necesari între
ținerii respectivelor posturi. Dl - 
primar Aurel Benea a făcut un 
adevărat rechizitoriu perso
nalului primăriei, susținând că 
mulți dintre angajați dovedesc 
dezinteres față de muncă, in
corectitudine și rea voință. 
Domnia sa a cerut să i se dea 
dreptul de a pune pe baze noi 
activitatea din primărie pentru 
a crește disciplina și eficiența 
muncii. Acestor acuzații câțiva 
dintre consilieri le-au replicat 
susținând că ei nu doresc să 
își asume înfăptuirea unor ac
te care țin numai de compe
tența primarului și că nu pot să 
facă ordine în curtea altcuiva. 
Dacă primarul na este mulțumit 
de activitatea unor persoane 
angajate el are dreptul să le 
desfacă contractul de muncă 
în cazul în care respectivele 
persoane au fost dovedite că 
nu și-au respectat obligațiile 
din fișa postului.

în cele din urmă și această 
hotărâre a fost respinsă, pro- 
punându-se totuși ca cele trei 
puncte să fie reanalizate într-o 
altă ședință, o ședință extra
ordinară la care să fie invitați 
și angajații primăriei.

A. NiSTOR

LICITAȚIE PUBLICA
BANCA POMANĂ DI COMERȚ EXTERIOR - BANCOREX S.A.,
Organizează în data de LUNI - 22 februarie 1999 (la sediul său din București, Calea Victoriei, nr. 

15, sector 3) LICITAȚIE PUBLICĂ CU OFERTA ÎN PLIC SIGILAT, în conformitate cu prevederile incidente 
înstrăinării de active, stabilite de legislația în vigoare.

Obiectul licitației îl constituie vânzarea următoarelor imobile:
- ORĂȘTIE - spațiu comercial și de producție - Piața Aurel Vlaicu, nr. 3.
- PETROȘANI - spațiu comercial situat la parterul blocului nr. 97 din str. 1 Decembrie 1918
Prețul de pornire pentru fiecare activ este prevăzut în documentația de participare la licitație, 

specifică fiecărui imobil, care poate fi procurată zilnic între orele 10,00 - 14,00, contra sumei de 
250.000 lei, începând cu data de 08.02.1999, de la sediul Bancorex SA - Calea Victoriei nr. 15, 
Serviciul Investiții, int. 3630.

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice sau fizice interesate (care au cumpărat 
documentația de participare la licitație și care au plătit taxa de participare) vor putea depune la 
Bancorex - Registratură, până la data de 19.02.1999 - ora 14,00, oferte separate pentru fiecare imobil, 
prezentate în concordanță cu prevederile documentației de licitație.

Participanții la licitație vor depune taxa de participare în valoare de 500.000 lei/ imobil licitat la 
casieria Bancorex, până cel târziu la data de 19.02.1999 - ora 12,00.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la licitație se pot obține la telefoanele 
01- 3149190; 3147378 - int. 3630 și 054 - 230183, 054- 230715. -

ANUNȚ PUBLICITAR 
r

pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția Vânzări 

Directe - Agricultură, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 361/1998, 
70,00 % din acțiunile Societății Comerciale “COMCEREAL HUNEDOARA” - SA, cu sediul în Deva, str. Ardealului,

nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R8417454, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/347/1996, având:
Obiectul principal de activitate: contractarea, achiziționarea și valorificarea cerealelor.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O. R.C.): 14.479.148 mii lei.
Cifra de afaceri conform bilanțului din anul 1997: 695.742 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat:’- mii lei.
Structura acționariatului la data de 31/12/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 487.600 84,19
SIF 51.603 8,91
FFM 39.962 6,90
TOTAL 579.165 100,00

x
își aduce aminte dl Petru 

Lupaș, viceprimarul comunei 
Vălișoara:

- Primul lucru ce l-am făcut 
împreună cu dl primar loan 
Huh, când am fost instalați în 
funcție, la începutul actualei 
legislaturi, a fost să reparăm 
cu mâinile noastre acoperișul 
căminului cultural din satul de 
reședință a localității. Ne-âm 
urcat în podul clădirii și am 
înlocuit țiglele sparte sau lipsă.

A-ti asuma cu răspundere ce 
ai de făcut - condiție a reușitei

începutul de bun augur a 
continuat cu strădanii depuse 
pentru gospodărirea și îngri
jirea obiectivelor de patrimoniu, 
gospodărirea și înfrumuseța
rea localității. în doar doi ani și 
ceva a fost renovat și dez
voltat căminul cultural de la 
Săliștioara, cel de la Dealu Ma
re a fost tencuit exterior, s-au 
montat jgheaburi; cele două 
lucrări au fost executate de SC 
Eureca SRL din Deva cu care 
Primăria colaborează foarte 
bine. Au fost reparate acope
rișurile la toate școlile.

O veste bună pentru cei 
ce locuiesc în Dealu Mare este 
că a fost terminată documen
tația pentru asfaltarea drumu
lui ce leagă localitatea de șo
seaua Deva - Brad, rezolvân- 

du-se astfel o mare și veche 
doleanță a oamenilor de aici.

Comuna are circa 1530 de 
locuitori și circa 480 de gos
podării. în prezent se află în plină 
desfășurare recenzarea aces
tora, acțiune coordonată cu 
succes de Primărie. Oamenii 
declară ce bunuri au - teren, 
construcții, animale ș.a. - în ve
derea stabilirii de impozite și 
taxe. Datele obținute - acțiunea 
încheindu-se zilele trecute - 

sunt introduse pe calculator. Pri
măria a decis să se stabilească 
impozite și taxe maxime - deoa
rece Vălișoara, aflându-se în 
zonă defavorizată, acestea se 
reduc la jumătate, care la rândul 
lor - beneficiindu-se de Legea 
Moților, se reduc cu încă 50 la 
sută. O gândire înțeleaptă ce 
este în favoarea comunei, dar și 
în interesul oamenilor.

Vălișoara face parte din
tre localitățile rurale mici ale 
județului. Ceea ce nu înseamnă 
că Primăria de aici nu are de 
soluționat probleme mari și nu
meroase. Important este că 
actuala echipă ce conduce lo
calitatea și le-a asumat cu răs
pundere și este decisă să le 
ducă la înfăptuire.

Traian BONDOR

Nu se
plătește taxa 
de 15.000 lei

pentru 
fiecare găină

Recent, cu prilejul unei 
întruniri publice, mi-a fost dat 
să aud cum se amplifică unele 
zvonuri și sunt prezentate ca 
fapte împlinite. între altele, la 
întâlnirea respectivă un anume 
domn, altminteri persoană 
serioasă, spunea, dând ca 
sursă sigură gospodăria 
părintească din satul său natal, 
că se pun biruri și pe animale 
și păsări, în acest din urmă caz 
impunerea fiind de 15000 lei 
pentru fiecare pasăre de curte 
(I) Ca urmare, proprietarii au 
trecut la măsuri de exter

minare sau se roagă să dea 
ciuma în ele, oamenii nempi- 
putând să suporte atâtea biruri 
puse pe capul lor.

In scopul de a afla ade
vărul adevărat m-am adresat 
oamenilor de la finanțe, per
soane autorizate, singurii în 
măsură să confirme realitatea 
celor declarate de către res
pectabilul domn sau să risi
pească zvonul, dacă așa stau 
lucrurile. Răspunsul specia
liștilor la întrebarea dacă se 
impozitează sau nu păsările, a 
venit prompt și foarte clar, 
anume acela că nu există emis 
și nici nu au cunoștință să fie 
vreo intenție în acest sens. 
Faptul că se ține o evidență la 
registrul agricol, pe baza de
clarațiilor proprietarilor, nu în
seamnă că automat se și per
cep taxe sau impozite pe șep- 
tel. Am considerat necesar 
pentru a risipi orice zvon legat 
de alte imaginare taxe și impo
zite, în afara celor peste 80 
care se percep în prezent de la 
contribuabili, să facem preci
zările de rigoare. (N.T.)

y

http://www.sof.ro
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INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr.130-132

Organizează în condițiile OG nr.12/1993, ale Regulamentului privind 
organizarea licitațiilor pentru achiziții de bunuri și servicii, republicat în Monitorul 
Oficial nr.149/97 și Normele Metodologice nr.45.184/96 completate cu Normele 
Metodologice nr.47.735/96 ale Ministerului Finanțelor
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ fără preselecție în data de 22.02.1999, ora 12, pentru 

achiziționarea următoarelor produse:

♦

El Benzină Premium 220 t
El Benzină Regular 80 t
E) Motorină 80 t
El Uleiuri 5 t
El Petrol 1,3 t
El Combustibil tip M 5 t
El Unsori 1 t
El Bonuri valorice 500.000 mii lei

Documentele licitației se pot obține contra cost de către ofertanții interesați 
în baza unei scrisori de intenție de participare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 21.02.1999, ora 10.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 214433, int. 260.

Agenția Județeană pentru 
Ocupare si Formare Profesionala 

județul Hunedoara
Anunță

LICITAȚIE în data de 25.02.1999, ora 14, la sediul din 
Deva, Piața Unirii, nr.2, pentru implementarea măsurilor 
active de combatere a șomajului în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului:
“Servicii de creare de noi locuri de muncă în cadrul 

comunității”.
Caietele de sarcini pot fi ridicate de la Agenția Jude

țeană pentru Ocupare și Formare Profesională Hune
doara, din Deva, Piața Unirii, nr.2, cam.17, telefon: 216151 
- int.217, dna David Rita.

La licitație pot participa administrațiile publice locale 
și firme private care organizează servicii pentru comu
nitate, avizate de administrația publică locală.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.02.1999, 
ora 12, în plic sigilat, la adresa mai sus menționată.

' - . — . x
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Consiliul de Administrație al 
SC DEVIL SA Deva

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 25 februarie 1999, ora 
10, la sediul societății, str. Dorobanților, nr.32 A, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Programului de restructurare
2. Aprobarea bilanțului pe anul 1998
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999
4. Modificarea statutului
5. Revocarea a 2 membri ai Consiliului de Administrație
6. Aprobarea prețurilor și a condițiilor de negociere pentru contractele de leasing 

pentru Atelier Auto Simeria, Fabrica Petroșani
7. Aprobarea de principiu a vânzărilor de active
8. Majorarea capitalului social
9. Diverse
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va fi statutară, se va 

reprograma în data de 26 februarie 1999, la aceeași oră și în același loc.

Direcția Generală de Muncă și Protecție 
Socială a județului Hunedoara

Cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr.2
Organizează un CONCURS în data de 08.03.99, în 
vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

3 1 post de inspector de specialitate I la Oficiul Pensii pentru Agricultori.
Condiții de ocupare: studii superioare economice, de preferință finanțe- 
contabilitate;
2 1 post de inspector specialitate III la Oficiul Pensii pentru Agricultori.
Condiții de ocupare: studii superioare economice, de preferință finanțe- 
contabilitate;
2 1 post șef de birou plăți pensii la Oficiul Petroșani. Condiții de ocupare: 
studii superioare economice, de preferință finanțe - contabilitate;
3 1 post de conducător auto. Condiții de ocupare: să posede carnet de 
conducere B,C și E.

Informații se pot primi Ia sediul instituției din Deva, Piața Unirii, nr.2 
și la telefon 215521.

Compania*de distribuție

ADEDT

J.

■.

SC INTER cm/C fg^
4100 MIERCUREA CIUC, JTR. HARGHITA, NR.1OO, 

TELEFON: 066/171700, FAX: 066/171160
Este distribuitorul exclusiv al uneia dintre cele mai cunoscute mărci de bere din România - Linia de 

produse CIUC și HARGHITA, lider pe piață la berea vărsată în sistem KEG.
Caută pentru angajare

COORDONATOR ZONĂ
pentru aparatele de desfacere bere la butoi KEG 

Condiții:
O
□
O
o

domiciliul stabil în orașul Hațeg, 
bune aptitudini de organizare și comunicare, 
stagiul militar satisfăcut, 
posesor permis de conducere, 
studii medii, 
vârsta maximă 35 de ani.3

Dacă doriți să fiți câștigători alături de noi trimiteți un C.V. până 
la data de 19 februarie 1999, cu precizarea numărului de telefon la 
care puteți fi contactați.

Bere CIUC - Victorie totală!
J)

Organizează selecție pentru următoarele 
categorii de personal: 

0.1. SUPERVISOR VÂNZĂRI pentru 
județele Hunedoara și Alba 
Condiții: - studii medii sau superioare;

- vârsta maximă 35 de ani,
- posesor auto, permis de conducere,
- experiență în domeniu.

0.2. AGENȚI VÂNZĂRI
Condiții: - studii medii sau superioare,

- vârsta maximă 30 de ani,
- permis de conducere,
- posesor auto (constituie un avantaj).

0.3. OPERATOR CALCUL FACTURARE 
Condiții: - studii medii sau superioare,

- cunoștințe operare PC în programe de. 
gestiune comercială,
- experiență în domeniu, 
-vârsta maximă 35 de ani.

Dacă sunteți o persoană dinamică și doriți să vă 
desfășurați activitatea în cadrul unei echipe tinere, 
într-o firmă în plină dezvoltare, așteptăm să trimiteți 
un C.V. însoțit de fotografie pe adresa noastră: 
Deva, b-dul 22 Decembrie, nr.182 (ieșire din Deva 
către Simeria) sau pe fax: 054/233278, până cel 
târziu la data de 20.02.1999

O lume Iz^ndemâna ta
X proiBctaie pagtnl WEBÎR|^l
X e-mail;
X telnet / rip. ' K
E sei vicii t șl cemerchUa:
> dealer t: OPTIMA, RIS0. DO MP AR EX INNOTEC

de ani de experiența rant garanția 
calității serviciilor noastre.

CU NOI PE AUT0STRAZIL1' iMI'OHMAyiElll1"1 ‘

(--------------------------------------------------------------- X
“Vă dă dureri de cap 

aprovizionarea cu ȚEVI?”
Leacul este - COMAT DEVA SA - 

distribuitor autorizat al SC TEPRO SA Iași. 
ReținețiI Numai Ia COMAT DEVA SA 
găsiți toată gama de ȚEVI negre și zincate.

și încă un secret: la cele mai mici 
prețuri.

Informații Ia tel. 054/ 221009; 233137, 
int., 180, sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 19.-

— —......................................................................... - —---------------- --- - - -------------------------------- ♦
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în data de 12 februarie 1999 Secția 
L5 CFR Deva va închide circulația auto 
peste pasajul la nivel din Halta 
Bîrcea Mare de pe DC 123 între orele 
9,30-14,30.
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8 10 febr. 1898-s- 
a născut Bertolt 
Brecht, poet, roman
cier, dramaturg și re
gizor german. Este 
autor al cunoscutului 
"Roman de cinci pa
rale” și a numeroase 
drame reprezentate 
pe scenele multor 
teatre de renume 
mondial: "Teroarea și 
mizeriile celui de-al 
Ill-lea Reich”, "Mama 
Curaj și copiii ei”, 
"Viața lui Galilei”, 
"Cercul de cretă cau
cazian” ș.a. (m. 1956)

§ 10 febr. 1947 - 
România a semnat 
tratatul final al Con
ferinței de Pace de la 
Paris conform căruia 
României i s-au recu
noscut drepturile legi
time asupra Transil
vaniei de Nord și i s-a 
impus plata unor des
păgubiri în contul re
facerii de după 
război.

§ 11 febr. 1391-a 
încetat din viatăI 
Petru I Musat. domn 
al Moldovei între anii 
1375-1391, care a sta
tornicit capitala la 
Suceava și a bătut 
cea dintâi monedă a 
țării.

8 11 febr. 1945-s- 
a încheiat Conferința 
de la lalta. în cadrul 
căreia Roosewelt și 
Stalin au delimitat 
sferele de influență în 
Europa Centrală și 
Răsăriteană.

8 12 febr. 1804-a 
murit Immanuel Kant, 
filozof idealist, repre
zentant al filozofiei 
clasice germane (n. 
1724) Cele trei lucrări 
fundamentale în care 
a expus idealismul 
transcendental (sis
tem elaborat de el în 
perioada numită "cri
ticistă”) au fost: “Criti
ca rațiunii pure”, "Cri
tica rațiunii practice” 
și "Critica puterii de 
judecată”.

8 12 febr. 1809-s- 
a născut Charles 
Darwin, biolog en
glez, întemeietor al 
biologiei științifice și 
autor al teoriei des
pre evoluția speciilor 
de plante și animale 
prin selecție naturală, 
cunoscută sub nume
le de darwinism. Lu
crarea de bază în ca
re și-a expus concep
ția evoluționistă a fost 
"Originea speciilor” 
(1859).
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Cu conștiința împăcată 
spun că încă un poet rămân a 
fost nedreptățit de timp și de 
conjunctura politico-comunistă 
când valorile se cerneau prin 
sita unei cenzuri mânuită de 
indivizi care, eventual, erau 
buni activiști de partid, dar nici 
într-un caz pricepuți într-ale 
literaturii. Având "origine sănă
toasă”, sau profesii paralele 
cu creația artistică, acei "diri
guitori” ai culturii de fapt au 
hotărât printr-o simplă sem
nătură - deseori cam hierogli
fică - soarta multor oameni- 
creatori. Că poetul Constantin 
Stancu a fost, din acest punct 
de vedere, o victimă, este mai 
presus de orice îndoială. Iar 
acest prim volum de versuri cu 
un titlu-metaforă poate dovedi 
oricând și oricui că autorul 
cărții vine să adauge grupării 
de poeți hunedoreni încă un 
nume care nu poate fi și nu 
trebuie ignorat...

Parafrazând în sensul cel 
mai frumos zicerea caragia- 
liană "simț enorm și văz mon
struos”, sau altfel spus, con
tactul poetului cu lumea încon
jurătoare se produce spontan 
și cu atâta acuitate, încât re- 

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

□omnul profesor
Pentru mine există două feluri de bucurii: complicate, adică 

cele care au venit prea târziu, cele pe care le-am așteptat o vreme 
cu credință și statornicie, iar când au venit m-au lăsat indiferent. Și 
bucurii simple, care-mi dau buzna în suflet, mi-l luminează, fie și 
numai pentru câteva clipe, dar care construiesc sau consolidează 
un anume fond sentimental. Există oameni pentru care pot să mă 
bucur sincer și nu de circumstanță, oameni ale căror realizări, mai 
ales spirituale, mi-i fac apropiați și constat că, de fapt, ei sunt cei în 
stare de fapte care să rotunjească zestrea noastră spirituală.

Domnul profesor Constandin Clemente este unul dintre 
aceștia, unul dintre oamenii pentru care blagiana zicere “veș
nicia s-a născut la sat” are o semnificație clară și aparte. Pentru 
Domnia sa, această veșnicie înseamnă folclor, înseamnă o 
perpetuă regăsire, întoarcere sau, și mai frumos spus, “eterna 
reîntoarcere” spre noi înșine, spre acel ceva care ne asigură 
existența și verticalitatea ca locuitori ai acestui colț de lume. De 
aceea, dar și din alte nu-știu-câte motive, când mă încunoș- 
tințează despre reușitele Domniei sale, mă inundă o bucurie 
sinceră, spontană și îmi spun, de fiecare dată, că el face parte 
dintre oamenii - unicat care, printr-o discretă dar tenace și 
importantă zbatere, așază în lada de zestre a neamului ro
mânesc nestematele - produse ale muncii sale.

LADA DE ZESTRE, noua sa carte conținând “Obiceiuri și 
tradiții din județul Hunedoara", este argumentul indiscutabil al 
afirmațiilor de mai sus.

Și mă bucur... Dumitru HURUBĂ

CONCUR/ DE POEZIE
Asociația TESERACT CLUB DE LITERATURĂ și ARTĂ DEVA 

organizează în perioada 27-28 februarie a.c. un concurs de 
poezie pentru elevii orașului Deva. Concursul se adresează 
creatorilor care până la momentul respectiv nu au publicat în 
volum.

Lucrările concursului constând în grupaje de 5-10 poezii 
dactilografiate în 5 exemplare vor fi trimise până la data de 15 
februarie a.c., data poștei, pe adresa: Deva, str. Mihai Eminescu, 
bl C3, ap. 39. Informații suplimentare la tel. 621238. (M.B.)

flectarea acesteia în poezie ia, 
uneori, accente care nu par să 
mai fi trecut prin filtrul rațiunii 
poetice și canoanelor artistice, 
însă avem de-a face cu o falsă 
impresie: la Constantin Stancu 
situația se află întotdeauna sub 
control, precum în cazul ver
surilor: "Arborii se zvârcolesc în 
somnul verde, / prin insomnia 
mugurilor / se strigă unul pe

Constantin Stancu: Pâsârile Plâng cu Aripi 
Editura Helicon, Timișoara, 1998.

celălalt, / se aprind cei peste 
care nu a nins, / ard cu flacără 
transparentă, / cum numai în 
unele dimineți / este mâna ta.” // 
(Insomnia din muguri, p. 38); 
sau și mai elocvent, din acest 
punct de vedere, este începutul 
poeziei Ecou de toamnă, de la 
pagina 45: "Un strop târziu de 
toamnă m-a străbătut, / s-a pre
lins de-a lungul oaselor, / parcă 
un ochi mi-a traversat ființa, / 
greu ca un glonte, / efemer ca un 
fluture de cripton, / cald precum 
sângele jertfei." //. în imediata 
apropiere a unui realism în care 
poetul se simte implicat și de 
care se simte întotdeauna res

ponsabil, se află efectul unei 
hipersensibilități și a unei nos
talgii de care el nu poate scăpa 
nici atunci când dorește cu tot 
dinadinsul: "Mă rog de voi să fiți 
frumoși, / să mai pornim jocul 
acela din copilărie / când ridi
cam orașe de zăpadă / pe un 
sentiment de nord,/ acolo se în
torceau păsările călătoare / 
amăgite de anotimpul secret.” //

(Anotimp secret, p. 50), sau: 
"Numai iarba adoarme în picioa
re, / gândurile ei vegetale / stră
bat lumea, / e timpul să te chem 
în inima mea, / să te ghemuiești 
într-un ventricul, / să te încăl
zești ca într-un pântec, / să fii 
copila naivă, / să te mire fuga 
sângelui spre neființă, / ca o 
planetă / spre marginea timpu
lui.” // (Ca o planetă, p. 75).

Ce ar mai fi de remarcat la 
Constantin Stancu? Un soi de 
lejeritate a discursului poetic - 
posibilă consecință a unui înde
lungat exercițiu de creație care, în 
context, iată că justifică, însă din 
alt unghi, acest debut târziu. Pri-
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C. Gavrila - GAVCO
în “Moftul roman"
S-a născut sub zodia Ariadnei, având două fire că

lăuzitoare în viață: unul spre literatura umoristică, iar 
altul spre grafica satirică de presă. în aceste două 
ipostaze, GAVCO a deprins o capacitate de sugestie 
remarcabilă și limbajul universal al umorului.

Desenul satiric, al sus-numitului, se dovedește a fi 
un gen activ, fertil, prin soluțiile propuse, incisiv, cu o 
potență spre emblematic, practicat cu agerime. Pro
pune alternative satirice pe aceeași temă, configurând 
“o nouă estetică” indispensabilă aserțiunilor pline de
rigoare și vigoare, filtrată de lirismul propriu artiștilor | 
de talent.

Este un artist tipic de presă, atât prin ascuțimea ob
servației inedite, prin promptitudinea cu care răs
punde comenzii sociale, cât și prin percuția expresiei

| grafice cu “legenda” sever tușată.

I
I
I

“Satiri(cele) vechi și noi, ale lui GAVCO, cad pe 
aceeași lungime de undă cu schițele lui Caragiale, 
adică mereu actuale, deci nemuritoare.

în această privință, “explorarea” sa grafică dă bine 
| în orice pagină de satiră și umor!!!

Gh. D. CONSTANTINESCU

Din grupul tinerilor scriitori 
hunedoreni afirmați jn ultimul 
deceniu și format din Ovidiu 
Băjan, Nicolae Szekely, Robert 
Petrescu, loan Barboni și Petru 
Poiană, se desprinde astăzi 
Alexandru Ranta, un autor de 
vârsta liceului, debutând edi
torial cu o carte împărțită în 
două fascicule distincte, intitu
late: "Antologia Jazz” (poe
zie) și "Metafore și resen
timente” (proză).

La prima vedere s-ar putea 
crede că este vorba de un nu
me de serie din puzderia celor 
apărute după 1989, când, în vir
tutea mioriticului dicton care 
postulează că “tot românu’i 
poet', a dispărut o minimă cen
zură estetică, rezultatul fiind 
sufocanta producție de macu
latură ce inundă tarabele origi
nalei noastre economii de piață...

Nu știu care va fi evoluția 
ulterioară a lui Alexandru 
Ranta, dar, cu certitudine, el 
debutează cu o carte matură, 
lipsită de stângăciile specifice 
unei vârste “ingrate". Indecizia 
cu care Alexandru Ranta osci
lează între cele două genuri 
literare (poezie și proză) este 
doar o aparență. în realitate el 
scrie la fel de convingător, atât 

vind din acest punct de vedere 
problema, apariția prezentului 
volum de versuri poate fi con
siderat un câștig pentru autor... 
Pentru că, ajuns la maturitatea 
creației, el își asumă, pe drept, 
un rost și o anumită responsa
bilitate artistică și chiar socială, 
observând discret dar categoric 
materializarea ideii că: "Viitorul 
este o floare de câmp / cres
cută din sânge tânăr, viața - / 
brazdă udată de lacrimi, / un os 
al soarelui pe care crește / car
nea ideii, / copacul din fața fe
restrei este orb, / vântul aduce 
ornice în sângele femeilor, / ziua 
moale atârnă de un colț în afara 
timpului.” // (Carnea ideii, p. 
122).

Dar, vorbind despre discur
sul poetic, să nu cădem în cap
cană: poezia lui Constantin 
Stancu nu este una în universul 
căreia se pătrunde ușor, mai de
grabă aș spune că avem de-a 
face cu o creație modemist-filo- 
zofică ceva mai greu accesibilă, 
însă odată descoperit codul, sa
tisfacția întâlnirii cu adevărata 
poezie o simțim ca pe o victorie 
perfect compensatoare.

Dumitru HURUBĂ
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poezie cât și proză, dovedindu- 
se pe deplin stăpân pe uneltele 
sale.

Epicul poemelor, dar și li
rismul suprarealist al prozelor 
trimit cu gândul la scriitura ur- 
muziană, cu adierea postmo- 
dernistă a lui Mircea Cărtărescu, 

1
lui Alexandru Ranta ]
"Jobenul poetic" al

din poezia căruia Alexandru 
Ranta alege câteva versuri 
drept motto... în treacăt fie zis - 
utilizarea citatelor din opera altui 
autor, consacrat, ca preambul al 
unei cărți inedite, a devenit o 
modă care mie îmi displace. Cu 
atât mai mult, cu cât talentul lui 
Ranta nu are nevoie de inutile 
artificii...

Titlul cărții apărute la editura 
“Sigma Plus” vrea să spună, cu 
alte cuvinte, că Alexandru Ranta 
“se joacă” improvizând jazz- 
istic ca-ntr-un jam session, 
unde laitmotivul cunoscut e pre
luat obsesiv de mai multe instru
mente, îmbrăcat însă de fiecare 
dată în sonuri inedite... Acest joc,

Splendoare în ^id
Ascuns între cuvinte, 
hristionul născocește întâmplări 
pentru lumea sa zidită în metafore, 
în labirinturile ei 
ia lecții de istorie, 
poate vedea soldatul roman 
mărșăluind 
de-a lungul 
și de-a latul 
unei singure idei, 
aceea de a adăuga 
pe fruntea lui Augustus 
o frunză de laur în plus, 
de acolo, 
el vede cum 
singurul emisar al lumii reale, - 
un pumn de nisip - 
se prăvălește în genunea clepsidrei.

Miracol
Cineva scoate un strigăt 
la marginea ploii 
și ploaia se schimbă 
pe loc în ninsoare, 
miracol firesc la îndemâna 
acelora ce poartă în sânge 
mari corăbii de fum 
plutind în noduroase fiorduri; 
cineva zâmbește norilor de deasupra 
și norii se dau la o parte 
lăsând soarele 
să-și înnoade razele 
în jurul plăsmuirilor sale, - 
jocuri de fluturi 
viscolind într-o altă ninsoare.

Ionel AMĂRiUTEi

aparent doar, declanșează în 
ascultător/ cititor o "complicitate” 
spirituală cu autorul căruia îi 
repugnă chipul flasc al realității 
decrepite: “Din jobenul poetic se 
rup frunze scorțoase de cas
tan,/ umbre cu înfățișări de ma
done suferinde" sau “înapoiez 

firescul lucrurilor/.../ ca să rup 
cu strigătul sinceritatea înainta
șilor mei”, afirmă Alexandru 
Ranta în “Prin mine", poem 
citabil în întregime, sugerând o 
veritabilă ars poetica.

Nonconformismul, fronda și 
teribilismul “anarhic”, specifice 
vârstei biologice a autorului nos
tru, precum și spiritelor insur
gente, îi vin lui Ranta ca o mă
nușă... Deși unele din scrierile 
sale sunt de inspirație livrescă, 
“trădând" lecturi organic asimi
late din clasici ai literaturii autoh
tone și universale, ele sunt tra
versate de frisonul epifanic al 
inspirației pure, după care se 
recunosc întotdeauna talentele 

= — — 
autentice: “cei ce mor și-au 
petrecut mai dinainte morții/ iar 
cei ce se nasc credeau că nu 
se vor mai naște vreodată,/ 
rostiri belicoase și scârba odih
nei/ ne sunt aureola și așter
nutul unei morți împăcate...". 
Citabile în întregime sunt poe
mele “Portretul artistului", “Ex
taz ciclic”, “Necunoscut”, "Naș
terea", “Zece mărturii” și 
“Antipsalm”.

Prozele “Darul de nuntă”, 
“îngrijorările lui Cris", "Omul 
nisipului” și “Negustorul de 
andrele” sunt piesele de re
zistență din al doilea ciclu al 
cărții. Aici discursul epic, exu
berant și melancolic, ingenuu 
și înțelept, irumpe la suprafață 
din substraturile memoriei, 
susurând ca un râu ce o dată 
pornit la vale poartă cu sine, 
într-un peisaj “carnavelesc”, 
frânturi de real și imaginar, 
într-o simbioză ce reușește să 
recompună un univers în con
tinuă neliniște genezică...

lată doar câteva*conside- I 
rente pentru care poetul/ pro
zatorul Alexandru Ranta tre
buie urmărit în continuare cu 
luare aminte!
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12.05 TVR Craiova 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena 18.10 Nick Freno- 
Profesorul perfect (s. SUA 1996, 
ultimul ep.) 18.35 Familia Simpson (s, 
ep. 10) 19.00 Sunset Beach (s, ep.
403) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.00 Primul 
val (s, ep. 12) 21.50 Teatru TV 
prezintă: Cum vă place 23.20 Jurnalul 
de noapte. Sport 23.35 Teatru TV: 
Cum vă place (ultima parte)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Emisiune pentru persoane 
cu handicap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Aladdin (d.a) 17.30 
în flagrant (anchetă) 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia Simpson (s, 
ep. 11) 19.00 Sunset Beach (s, ep.
404) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.00 O 
nuntă (dramă SUA 1978) 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport_________

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Sensul tranziției 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 17.30 Medicina pentru toți (mag. 
med.) 18.10 Camera ascunsă î 8.35 
Familia Simpson (s, ep. 12) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 405) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 20.50 
Telesport 21.00 Lumea bărbaților 
(s, ep. 3) 22.25 Jurnalul de noapte. 
Sport 22.40 Gala Decernării 
Premiului Institutului American de 
Film, Ediția a 25-a

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Pentru dv., 
Doamnă! (r) 13.00 Mistere și minuni 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Conviețuiri (mag.) 16.30 
Personaje celebre (d.a) 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 406) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 20.50 
Telesport 21.00 Mireasa cerșetoare 
(s, ep. 3) 22-,05 Cu ochii’n patru
22.45 Jurnalul de noapte. Sport 
23.00 Dintre sute de catarge

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 SOS - La capătul 
lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 131)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Cântecele noastre, dorurile noastre
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Care 
pe care! (cs) 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! 20.10 Mistere 
și minuni (s, ep. 23) 21.00 Credo 
22.00 Intrusul (thriller Spania ’93)

9.00 Documente cultural (r) 9.55 
Ultimul tren (r) 10.55 SOS Patrimoniul 
(r) 11.25 Scena politică (r) 11.45 
Ecranul (r) 12.15 Sunset Beach (s/r) 
13.00 Doar q vorbă săț-i... (r) 13.10 
Primul val (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 SOS - La capătul lumii (s) 
16.00 Țiganca (s, ep. 132) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Care 
pe care! (cs) 20.10 Mistere și minuni 
(s, ep. 24) 21.00 Sensul tranziției
23.30 Pelerinaje

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Opinia publică (r) 11.00 Pelerinaje (r)
11.30 Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.50 Doar o vorbă săț- 
i mai spun (r) 13.00 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (r) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 SOS - 
La capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 133) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 775) 17.30 Lauzvorul dorului 
18.00 Care pe care! (cs) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 25) 22.00 
Patrula (co. Spania/Mexic 1993)

9.00 Impact (r) 9.55 Lumea bărbaților 
(s/r) 10.20 Gala decernării Premiului 
Institutului American de Film, ed. 25 
12.05 Sunset Beach (s/r) 13.00 
Medicina pentru toți (r) 13.30 Alfa și 
Omega 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă 
16.00 Țiganca (s, ep. 134) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 776) 17.30 întâlnire 
muzicală 19.10 Față în față cu autorul
20.10 Mistere.și minuni (s, ep. 26) 
21.00 Ultimul tren (em. economică) 
22.00 Afinități elective (dramă Franța 
1981) 23.55 Lumea sportului

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Dilema Isabelei 
(dramă SUA 1981) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 170)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
89) 18.00 Uraganul (s,ep. 18) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, ep. 
23) 22.00 Viitorul începe azi (s) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.25 Pericol 
iminent (s/r) 12.30 Cronici 
paranormale (s) 13.30 Planeta vie 
(do) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc 15.30 Dallas (s, 
ep. 171) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s,e p. 90) 18.00 Uraganul 
(s,e p. 19) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Aurul 
negru din Oklahoma (f.a. SUA 
1973) 23.00 Observator

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Tragedia de la 
Culloden Moor (f. istoric Scoția 
1994) 13.30 Planeta vie (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
172) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 91) 18.00 UraganulȚs, ep. 
20) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Țintă 
mobilă (f.a SUA) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Prezentul simplu 
(r)12.20 Sâmbete și zâmbete (r)
12.50 Vedete în papuci (r) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 173) 16.30 Știri 
17.00 Destine (s, ep. 92) 18.00 
Uraganul (s, ep. 21) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 20) 
22.00 Procurorul (s, ep. 20) ,23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (d/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Bodyguard (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Profeții 
despre trecut (r) 14.00 Reforma la 
români (r) 14.30 Urmărire generală (r) 
15.00 Hangtime (s, ep. 1) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV / O propoziție pe zi
17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Continental Divide (co. SUA 1981)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Seinfeld (s,e p. 172)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Continental Divide (f/ 
r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Hercule (s, ep. 1) 14.00 Xena 
(s, ep. 1) 15.00 Hangtime (s,e p. 2) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Relativity (s, ep. 1)
21.30 NYPD Blue (s, seria Vep. 1)22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Susan (s, seria II, 
ep. 1) 23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Relativity (s/r) 11.30 
NYPD Blue (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Hercule (s, ep. 2) 14.00 Xena (s) 
15.00 Hangtime (s, ep. 3) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Everything to Gain (f. mister SUA 
1995) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 24) 23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Everything toXSain 
(f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Hercule (s) 14.00 
Xena (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire (s)
18.15 Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 115) 21.30 Mercenarii (s, 
ep. 4) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Prietenii tăi (s, ep. 21) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 întâlnire cu presa (talkshow)

8.30 Motor Mag. auto (r) 9.00 
Prima oră (mag. matinal) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s,e p. 57) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.35 Malcolm și Eddie 
(s) 18.00 Știri, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep. 25) 20.30 Conspirația 
(dramă SUA ’93) 22.00 Poză la 
minut (s, ep. 12) 22.30 Știri 23.00 
Justiție oarbă (dramă SUA ’86)

9.00 Prima oră (mag. 
matinal)12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Știri
13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 58) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s) 16,35 
Malcolm și Eddie (s) 18.00 Știri
18.50 Real TV 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 26) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Brooklyn 
South (s, ep. 12) 22.30 Știri 23.00 
Ultima ediție (talkshow)

9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 59) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s) 18.00 Știri, meteo, sport
18.50 Real TV 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 27) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Comisarul 
Rex (s, ep. 12) 21.30 CI5: 
Profesioniștii (s, ep. 12) 22.30 
Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

7.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
9.00 Prima oră (mag. matinal) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Știri 13.10 Atingerea îngerilor 
(s) 14.05 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 60) 
16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera (s)
16.35 Malcolm și Eddie (s) 18.00 
Știri, meteo, sport 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 28) 
20.00 Camera ascunsă (div.) 20.30 
Hercule în New York (co. SUA 
1970) 22.00 Frasier (s, ep. 23)
22.30 Știri

O
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 De la 
lume adunate... 12.30 Conviețuiri 
13.00 Mistere și minuni (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.30 Emisiune 
în limba germană 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep.407)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specialâ
20.50 Telesport 21.00 Tânărul 
Mussolini (f. biogr. Italia/Germania/ 
Spania) 22.40 Jurnalul de noapte
22.55 Planeta cinema 23.45 Ochi de 
țigancă (f.p. SUA ’93) •

9.40 Tezaur folcloric (r) 10.30 
Timpul Europei 11.00 Mireasa 
cerșetoare (s/r) 11.50 Studioul . 
șlagărelor 12.10 Sunset Beach (s/r) 
13.05 Cu ochii’n 4 (r) 13.45 TVR 
Craiova 14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. Engleză
15.35 SOS - La capătul lumii (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 135) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 777) 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 Arhive 
românești 19.40 Dreptul la adevăr 
20.20 Mistere și minuni (s, ep. 27)
21.10 Vânare de vânt (div.) 22.10 
Time out 22.45 Elizabeth R (s, ep. 6)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.30 Hombres - războiul 
sexelor (s) 12.30 Cronici
paranormale (s, ep. 14) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii 
1-4.30 Legea Burke (s) 15.20 
Navarro (s) 16.50 Caracatița 4 (s) 
18.00 Uraganul (s, ep. 22) 19.00 
Observator 20.00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 22) 20.50 Verdictul 
(thrillerSUA 1998)22.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 23) 23.00 
Observator 23.35 Tropical Heat (s, 
ep. 26)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r)
11.45 Melrose Place (s/r) 12.30 
Adevărul gol-goluț (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Hercule (s) 14.00 Xena (s) 
15.00 Hangtime (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Efecte speciale (s, ep.13) 21.30 
Passenger 57 (f.a. SUA ’92) 23.00 
Știrile PRO TV - Un altfel de jurnal
23.15 Chestiunea zilei

7.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 61) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, meteo, sport 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 29) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Alegeți 
filmul! 22.00 Știri 22.30 Vecinii 
(co. neagră SUA ’94)
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9.05 Micuța Memol (d.a) 9.30 Ba da! 
Ba nu! (emisiune pentru copii) 11.00 
Ultima bătălie pentru Univers (f. pt. 
copii SUA 1995) 12.30 Ordinea 
publică 13.30 Ecranul (mag. cin
ema) 14.00 Info-Magazin 14.30 
Video Magazin 16.25 Expres 
muzical 16.55 Rugby Turneul celor 
5 națiuni 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Prada (s. SF 
SUA '95, ep. 5) 21.25 Mare ți-e 
grădina! (cabaret TV) 22.30 Coasta 
lui Adam (co. SUA 1949)
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8.30 Lumină din lumină 9.05 Kiki 
Riki Miki (mag. pentru copii) 11.00 
Viața satului 13.00 Biserica satului
13.10 Tezaur folcloric 14.30 Video- 
Magazin 17.00 Super Gol Show - 
joc interactiv 18.10 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani 18.35 Serial de 
călătorii (do) 19.30 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, Meteo
20.30 7 zile în România 21.00 La 
răscruce de vânturi (f) 22.45 
Telesport 22.55 D-na King, agent 
secret (s) 23.45 Divertisment 
muzical

8.05 SOS - La capătul lumii (d.a/r)
8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 10.30 Documente 
culturale 11.25 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Charlie 
Chaplin (do) 14.35 Arii din operete
15.35 SOS - La capătul lumii (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 136) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tradiții 
18.00 Planeta Cinema (r) 18.50 
Bijuterii muzicale 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 loan 
Holender, directorul Operei din Viena 
(do) 20.30 Teatru TV prezintă: „Birlic’’
22.40 Ateneu

8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Comorile lumii 9.30 A doua 
aflabetizare (r) 10.00 Repere vitale 
(r) 10.30 Documente culturale 11.25 
TVR lași 13.30 Creanga de Aur (do) 
14.00 Wagner (s, ep. 1) 14.50 Vi
trina personajelor de operă 15.10 
Melodii populare 15.35 SOS - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 137) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Printre anotimpuri 17.45 Un 
secol de cinema (do) 19.30 Cu 
cărțile pe față 20.30 Clepsidra cu 
imagini 20.45 De dor 21.00 
Sportmania

9.00 Animal Show (s) 10.00 între 
prieteni (em. pt. tineret) 11.00 
Povestirile prietenilor mei 11.30 
Mileniul III (mag.) 12.00 100 de grade 
Celsius (talkshow) 13.00 Magazin 
sportiv 14.30 Constelația cinema 
15.00 Goldeneye (f.p. Anglia 1990, p. 
I) 15.50 Burlacul (s. SUA 1997) 16.15 
Serbările zăpezii 17.10 Pe cont 
propriu (s, ep. 22) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 23) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 55) 21.00 
Răzbunare cu orice preț (thriller 
SUA 1995) 23.00 Observator 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 27)

8.30 Câinii de mare (d.a) 9.00 Teo 
și Mircea Șou 12.30 Cele 12 munci 
ale lui Asterix (f. da Franța 1975) 
14.00 Duminica în familie (mag.) 
18.00 Uraganul (s, ep. 24) 19.00 
Observator 19.30 Reporter TV 
Vouă 19.40 Damon (s. SUA '98, 
ep.10) 20.00 Dovezi
compromițătoare (dramă SUA 
1984) 21.45 Teleeurobingo Show 
(cs) 22.45 Agenția de presă 22.50 
Serbările zăpezii 23.50 Mado 
(dramă Franța 1976)

9.00 Legenda lui Wilhelm Tell (s, ep. 5) 
10.00 Lois și Clark (s, ep. 12) 11.00 
Acapulco Heat (s) 12.00 Promotor
12.30 Reforma la români 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Soțul și soția (s, ep. 31)
13.30 Bebe (s, ep. 3) ' 14.00 Alo, 
Generația PRO 15.30 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep. 11) 16.30 Lumea 
filmului (mag.)17.00 ProfashionȚmag.)
17.30 Dreptul la iubire (s, ep. 51) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Specialiștii (s, ep. 
22) 21.00 Academia de poliție (s, ep. 
25) 21.55 Știrile PRO TV / Știri sportive 
22.00 Prime Suspect V (f.p. Anglia 
1986) 23.45 Născut învingător (dramă 
SUA 1984)

9.00 Super Abracadabra / Fiica 
oceanului (s, ep. 10) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O propoziție pe zi 13.05 Soțul și 
soția (s, ep. 32) 13.35 Bebe (s, ep. 4) 
15.00 Benny Hill (s) 15.30 Echipa 
mobilă 16.00 Buffy, spaima vampirilor 
(s) 16.45 Al șaptelea cer (s, ep. 56)
17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Beverly Hills (s, ultimul ep.)19.00 Prețul 
corect (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 25) 21.00 
Terminatorul (thrillerSUA 1985)22.55 
Știrile PRO TV / Știri sportive 23.00 Un 
detectiv cu greutate: Misiunea Condor 
(thriller SUA/Italia 1993) 

7.00 Lumea Andrei - emisiune 
pentru copii 10.00 Tia și Tamera 
(s) 10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)12.00 
Apel de urgență 13.00 Motor 
(magazin auto) 13.30 Sport 
magazin 15.00 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 3) 16.00 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep. 13) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.) 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 23) 
20.00 Un japonez în America (co. 
SUA 1986) 22.00 Real TV 22.30

7.00 Lumea Andrei - emisiune 
pentru copii 10.00 Tia și Tamera 
(s) 10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s) 12.00 
Legături de familie (s) 12.30 
Povești de iubire 14.00 Cinemagia
14.30 Puterea unui vis (f. biogr. 
Senegal/SUA 1995) 16.00 
Duminica la cinema 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.) 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 31) 
20.00 Podul peste râul Kwai (f. 
război SUA/Anglia 1957) 22.00 
Știri 23.00 Fotbal Anglia 26 
(înreg.)



ANIVERSARI

• Urăm multă sănătate șj un 
călduros La mulți ani dragei 
noastre mame Dora din Să- 
cămaș, din partea copiilor Vio
leta, Claudiu și Marius. (9106)

VANZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Cristur. Tel. 094 600401 (6281)

• Vând teren arabil 2800 mp, 
Deva, lângă Stația Meteo. 
625612 (6422)

• Vând garsonieră, vizavi de 
Comtim, 12000 DM, mobilă stil 
sufragerie 8000 DM, negociabil. 
Tel. 212380 (6269)

• Vând casă 3 camere, gaze, 
parchet, 120 mp, teren 860 mp, 
central, 110.000 DM. Tel. 
211169 (6268)

• Vând apartament cu trei 
camere, parter, ultracentral (b- 
dul Decebal, bl.36), cu posibi
lități de privatizare,sau sediu de 
firmă, cu autorizările necesare 
pentru schimbarea destinației. 
Tel. 233081,094824613 (6276)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat “Restaurant". 
Deva str. Cloșca, nr.16. Tel. 
627567 (6284)

• Vând garsonieră Gojdu, 
parter, preț negociabil 25000000. 
Tel. 212762, 092762496 (6294)

• Vând casă, plus spațiu 
comercial, grădină, încălzire 
centrală, gaz, apă curentă, 
Sîntuhalm, 70, DN 7. Tel. 092 
397334 (6292)

• Vând casă, Deva, str. Pa
rângului, nr.7. Tel. 213822 (6279)

• Vând garsonieră 2 camere, 
Dacia, etaj 2. Tel. 215937 (6289)

• Vând apartament 2 camere 
decomandat, ultracentral, re- 
novat.Tel. 229867. (6295)

• Vând magazin- preț avan
tajos, zonă centrală. Tel. 
260017, după ora 20.(9103)

• Vând două case pe curte, 
una 3 camere, două cămări, 
hol,terasă, curtea betonată, 
fântână, bucătărie din cără
midă, una două camere, bucă
tărie, vie, anexe gospodărești, 
pomi, un ha grădină, negociabil. 
Informații satTeiu, nr.90 (lonut). 
Tel. 627075 (8875)

• Vând apartament 2 ca
mere, semidecomandat, Liber
tății, 85 milioane, negociabil. 
092 481936 (6421)

• Vând garsonieră Dacia, etaj 
3, cu multiple îmbunătățiri. Tel. 
622083(6418)

• Vând urgent garsonieră, 
Deva, bloc 8, ap.57, tel. 673138 
(6713)

• Vând casă în comuna 
Bethausen nr. 11 (22km de 
Lugoj), mobilată, grădină, 2 ha 
pământ, ocupabilă imediat. Preț 
informativ 14 000 DM. Tel. 057/ 
261397, după ora 21. (6454)

• Vând tractoare U 650 și di
verse utilaje agricole. 092 
777302 (6254)

• Vând Audi 100, benzină, 
1600 cmc, an 1979, numere noi, 
plus motor, cutie, parbrize 
rezervă. Băita, Săliște, nr.24. 
(6260)

• Vând Dacia 1100 pentru 
piese de schimb. Tel. 230612 
(6294)

• Vând ARO 320 camionetă, 
Ford Taunus 2000 înmatriculat, 
Opel Senator neînmatriculat. 
Tel. 092288127 (6293)

• Vând Dacia 1310 break, an 
fabricație 1993, mașină semănat 
cartofi, mașină împrăștiat în
grășăminte. Tel. 262201 (6290)

• Vând VW Passat 1979, 
înmatriculat,stare de funcțio
nare, 1300 mărci. Tel. 212036, 
218392 (6296)

• Vând Saviem 7,5 t, TIR 20 
t, IFA L 60, sau variante. Tel. 
092 281324 (9107)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil. Băcia, 252, 
Silvestru. Tel. 672164 (6414)

• Vând Skoda combi, tip
Felicia, cu posibilitate de 
înscriere, zilnic la 713886 
(6456)_____________________

• Vând Dacia 1310, 1991, 
73000 km, preț 2900 DM și 
angajez tâmplari în Hunedoara. 
Tel. 092/258438 (6458)

• Vând chioșc material plas
tic cu dimensiunea 2,5x2 m, 
stare foarte bună, preț nego
ciabil. Tel. 655310, după ora 18, 
Brad. (6267)
' • Cumpăr celulare GSM,
defecte, sparte, sau codate, 
eventual repar,decodez. Tel. 
094 859958. (6263)_________

• Vând grâu furajer, două 
tone, preț negociabil, boiler 
electric 1001, foarte convenabil. 
Tel. 215437 (6258)

• Vând garaj metalic de- 
montabil. Tel. 621712, după ora 
16 (6287)

• Societatea Ultra Service 
vinde copiatoare noi, second
hand, imprimante laser ink-jet, 
case marcaj, cântare electro
nice, la prețuri 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 con
tra ejaculării rapide 159 000,01/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075 (6161)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• Vând motor tractor U650 și 
remorcă 5 tone, basculabilă. 
Tel. 247165. (6370)

• SOCIETATE COMERCI-
ALĂ VINDE: mobilier lemn 
pentru restaurant, compus 
din: mese și scaune lemn, 
mobilier plastic pentru te
rasă, fripteuză profesională 
dublă, plită electrică, ara
gaz, frigider, vitrine frigo
rifice, mașină de hot dog. 
Informații la tel. 092/302001. 
(OP) ___________________

• Vând combină Class, Mer
cator, masă 4 m, tel. 247655, 
după ora 18. (6905)

• Vând motor Saviem, stare 
bună de funcționare, Orăștie, 
Cojocarilor nr. 10 A. (6991)

• Vând remorcă RM 23, 
Beriu, tel. 646104, după ora 16. 
(6912)

• Cumpăr buștean fag, 
gater, furnir, orice cantitate, tel. 

[247972, 241539 (6913)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament două camere în Ti
mișoara.Vând pătut copil.Tel. 
231268. (9200)

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial, ultracentral, Orăștie, 
Piața Victoriei, 23, tel. 247919 
(6914)

OFERTE DE 
SERVICII

• Confecționăm din mate
riale germane, prelate ca
mioane, copertine, panouri 
publicitare, acoperiri terase. 
Deva,SC Stilmes, tel/fax 054 
211128, 219045 (6625)

• Companie americană, lider
mondial în vânzarea de produse 
cosmetice, caută colaborator 
coordonator de vânzări în ju
dețul Hunedoara. Tel. 094 
303276 (6212)______________

• Instalez interfoane scară,
prețuri avantajoase,rate. Tel. 
094278162 (6286)__________

• Agenție internațională asi
gură contracte în Germania și 
Elveția pentru: artiști, muzicieni, 
balerine, fotomodele, dansa
toare. Tel./fax: 055/210768. 
(000011)

• Angajez vânzător Brad 
și agent vânzări Deva. Con
diții: persoană dinamică, 
vârsta maximă 35 de ani. Tel. 
230613, 092/398437.

• Solicit serviciu în gospo
dărie, femeie fără obligații. îi 
ofer casă și salariu negociabil. 
Relații familia Cioară Viorica, 
corn. Bretea Română, sat 
Bretea Strei, nr. 63. (3168)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCĂ, 800-2500 D.M.Iunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierar- 
betoniști, muncitori necalificați 
construcții/agricultură/zoo- 
tehnie, electricieni, șoferi. 
Maxim 45 de ani. Tel. 01/ 
8985819 (2100 lei/10 sec). 
OP.

• Se împlinesc 6 săptămâni 
de când a plecat dintre noi

NISTOR FURȚEA
Parastasul va avea loc 

sâmbătă, 13 februarie, la ora
9, la Biserica Sf. Nicolae din 
Deva. Familia Gros.(6300)

• Amintim celor care au 
cunoscut-o, că se împlinește 
un an de când a plecat dintre 
noi aceea care a fost

av. EMILIA TIBENSCHI
| r

Parastasul și slujba de po
menire vor avea loc duminică, 
14 februarie 1999,ora 12, la 
Biserica din Cimitirul Ortodox, str. 
Eminescu, Deva. Nu o vom uita 
niciodată ! Liviu și Flaviu.(9105)

• Familia îndurerată anunță 
cu tristețe în suflet că se 
împlinește un an de la trecerea 
în neființă a celei care a fost o 
distinsă soție, mamă și bunică

ELENA DOBRITOIU
Parastasul și slujba de po

menire vor avea loc duminică, 
14 februarie a.c., la Biserica 
Ortodoxă din Batiz. (7123)

• Reamintim tuturor celor care 
l-au cunoscut că în 16 februarie 
se împlinesc 18 luni de la tre
cerea în eternitate a celui care a 
fost un bun sot, tată și frate

FÎRTAT CONSTANTIN 
(COSTICĂ)

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Nu te vom uita niciodată 
suflet nobil și bun! Comemorarea 
și slujba religioasă vor avea loc 
sâmbătă, 13 februarie 1999, ora
10, la Catedrala Sf.Nicolae din 
Deva. Familia. (6302)

• Salariații S.C."Univers" 
S.A. Deva sunt alături de direc
torul lor Păcurari Mugurel în 
aceste momente grele cauzate 
de decesul soacrei sale

FLORICAVOCAN
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (6297)

• Locatarii blocului J, 
sc.C, din b-dul Decebal, 
aduc un ultim omagiu celei 
care a fost o bună și res
pectată vecină

FLORICAVOCAN
și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace și liniște. (6425)

• Colectivul S.C."APA- 
TERM" SA Deva este alături 
de familia Păcurari Elvira, 
Mugurel și Cristiana la pier
derea fulgerătoare a celei care 
a fost buna lor mamă, soacră 
și bunică

VOCAN FLORICA
Dumnezeu s-o odih- 

vțașcăUOF^—.«.______
• Pios omagiu distinsei pro

fesoare

MARIA TIPLIC
f

Odihnă veșnică. Familiile 
Vlad și Stoichițoiu. (6427)

• Finii Boantă loan și 
Cornelia sunt alături de familia 
îndurerată la decesul

prof. MARIA TIPLIC
Dumnezeu să o odih- 

nească în pace! (9107)

Ministerul Justiției
organizează în data de 5 martie 1999 

CONCURS pentru ocuparea postului de 
executor judecătoresc la Judecătoria 
Hațeg.

Cererile de înscriere, însoțite de actele 
necesare, se depun la Tribunalul Hune
doara până la data de 26 februarie a.c.

Planul tematic și bibliografia se află la 
sediul tribunalului Informații suplimentare 
la telefoanele nr. 211574 și 216333

• S.C. Mercur SA Brad 
organizează în data de 
19.02.1999, ora 10, la sediul 
societății, licitație pentru vân
zarea activului: birouri și ma
gazie cantină Gurabarza, 
compusă din P+1 E, în supra
față de 239,56 mp și teren de 
437,92 mp. Preț pornire 150 
milioane, plus TVA. Informații 
tel. 650958, 650968 (3400) '

PIERDERI ’

• Pierdut carte identitate 
seria A 0106866 pentru auto nr. 
HD.01. AVF. Se declară nulă. 
(6417)

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Ilian Corina Mihaela, 
eliberată de ROMTELECOM. O 
declar nulă. (6457)

• Soția Anișoara, fiica Cla
udia, ginerele Gigi și nepotul 
Claudiu-Grațian, îndurerați,! 
anunță parastasul de 6 săp-i 
tămâni, în data de 13.02.1999,i 
ora 11,1a cimitirul Bejan, a celui' 
care a fost, un om deosebit

GRATIAN ALBA
' i

(9101) i

CASA AUTO TIMIȘOARA

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

Se asigură service și piese de schimb pentru aceste autovehicule
Autovehicule care nu au nevoie de reclamă
- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de 

autovehicule străine
- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru orice tip 

de autovehicul

SC MIRACEH COM SllL 
niJNElHHRA 

Tehnologie Germania și Elveția

Produce preparate din carne de 
cea mai bună calitate folosind ingre
diente în exclusivitate naturale, paste 
făinoase, pâine și produse de patiserie.

Oferă la cele mai bune prețuri și de o 
calitate excepțională următoarele produse:
• Paste făinoase 200 g - 1633 lei
• Paste făinoase 400 g - 3095 lei
• Paste făinoase vrac - 6670 lei/kg
• Pesmet 400 g - 1050 lei/kg
• Făină albă la sac - 1750 lei/kg
• Făină albă ambalată 800 g - 

1478 lei

• Zahăr la sac - 3950 lei kg
• Zahăr ambalat 800 g - 3950 lei

De asemenea oferă o șansă unică 
celor interesați pentru:

• Corpuri de iluminat •Calorifere 
• Cazane de încălzire •Tâmplărie de 
aluminiu și lemn.

Toate aceste produse sunt de import 
Germania, iar prețurile la îndemâna 
oricărui client.

Informații la telefoane 054/717070; 
711700, 716330 sau la sediul din 
Hunedoara, str. Revoluției, nr.l.

0MNIASIG
ASIGURĂRI agricole

Pentru prima dată în România 
OMNIAS1G - ASIGURĂRI AGRI
COLE, pe lângă riscurile stan
dard din agricultură asigură și 
riscurile cele mai dificile:

☆
☆
☆

☆

seceta; 
ploaia de durată; 
întârzierea recoltării 
din cauze naturale; 
înghețul de lamă.

asumă riscul dumneavoastră I

Nu ezitați, contactați-ne ACUM!

SEmi.SOOETĂTn din str Petru Cercel nr 
3, sector 4, București. Tet 335.72.61; 
336.79.40;336.79.41. Fax:335.72.81 sau 
la toate sucursalele QMNIASK3 (Un țari

semne bune anul are J



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
* *

* nei7 * 0 îndesit I
SATU MARE

Calculatoare (PC) în orice configurație Imprimante Fax-uri Copiatoare

ț ANGAJĂM:
Economist-contabil (2 posturi)
Condiții: studii superioara economice; 

maxim 30 de ani

Relații în magazinele din / 
Deva ți Orățtie

- Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc, 
contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc

• Cea mai mică dobândă -4,7% pe lună; calculată numai la soldul rămas 
rezultă o dobândă reală medie de numai 2,5% pe lună

NUMAI
PRIN 1ll\/ICDIV1EX

întotdeauna cu un pas in fa ta
r Dobânda totală plătită pe un an de 

zile la 1.000.000 de lei este de numai

r----------------------------------------------------------------1
Exemplu de calcul pentru 12 rate 

(la 1 milion de lei)
1 SUMA RATEI SUMA 

nOBÂNZII
TOTAL PLATA 1

83.334 47.500 130.834
83.334 43.542 126.876
83.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 11.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293
Total dobândâ 308.754 lei

308.754 lei
IlAMniiMA Îm UimAelAAMA! Ăr DEVA, str. 1 Decembrie, nr.HA (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara. * orăstie, str. n. Bâicescu, nm • tei. 247499

Și... UI) nOU magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)» tel. 712765

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

Organizează licitație publică pentru lucrări de 
deratizare și dezinsecție în data de16.02.1999. 

Informații tel. 713556, 713339.

Ce se întâmplă cu plata 
handicapaților?

SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

SUCURSALA ARAD
își extinde activitatea legată de construcția și operarea stațiilor de deservire 
carburanți în municipiul Hunedoara. în vederea formării unei echipe eficiente 
și bine pregătite pentru operarea acestei stații, angajăm:

ȘEF STAȚIE DESERVIRE CARBURANȚI

Condiții: - studii superioare tehnice sau economice
- experiență minimum 2 ani în domeniul comerțului cu amănuntul
- cunoștințe solide operare PC
- vârstă maximă 35 de ani
- persoană dinamică, spirit organizatoric, om de echipă, bun

conducător, capabil să coordoneze eforturile echipei în scopul atingerii
obiectivelor dorite

Avantaje: - cunoașterea limbii maghiare
- stăpânirea noțiunilor de contabilitate
- carnet de conducere

Se oferă condiții de lucru la standarde occidentale, salarizare 
competitivă, perspective în funcție de performanțele obținute.

Cei interesați vor trimite Curriculum Vitae, scrisoare de intenție, copie 
diplomă de studii, fotografie, cazier - la adresa: SC MOL ROMÂNIA 
PETROLEUM PRODUCTS SRL - Sucursala Arad, B-dul Decebal, nr. 2- 
4, Arad, cod: 2900; fax: 057-280626, în atenția Comp. Resurse Umane, 
specificând în scrisoarea de intenție postul pentru care se aplică.

Data limită de depunere a dosarelor este 19 februarie 1999, cererile trimise 
după data limită nemaifiind luate în considerare.

Despre nqvoia acută de 
spațiu în care să 
funcționeze Inspectoratul 
de Stat Teritorial pentru 
Persoane cu Handicap 
ziarul nostru a mai scris. 
J)e altfel presa locală a 
ilustrat momentele de 
disperare și de speranță 
prin care a trecut în acest 
sens inspectoratul, care 
acum ocupă un spațiu al 
SC Vinalcooi S.A.

Spre sfârșitul lunii 
ianuarie am stat de vorbă 
pe această temă cu dna dr. 
Smaranda Zănescu, 
inspector șef al I.S.T.P.H., 
în biroul dumneaei din 
care cea mai mare parte a 
mobilierului era deja 
scoasă și depozitată în 
altă parte. Dar am aflat că 
practic inspectoratul nu se 
putea muta în spațiul ce îl 
oferise Primăria Deva - la 
parterul blocului H1 - din 
mai multe motive. Acesta 
era încă în litigiu, avea 
vreo 90 mp, deci jumătate 
din cel ocupat la Vinalcooi. 
Când să primească 
repartiția dna Zănescu s-a 
pomenit că nu-i mai 
găsește pe cei care 
trebuiau să-i rezolve 
situația. A aflat apoi 
„colateral” de o rocadă de 
spațiu și s-a trezit că tot 
acolo intră și cei de la 
Cadastru (care au nevoie

de o extindere de spațiu). 
Astfel inspectoratului îi 
reveneau 2 magazii fără 
geamuri și calorifere, în 
suprafață de 40-50 mp, 
izolate de noul vecin printr- 
un zid care impunea reali
zarea accesului prin spate

Activitatea
I.S.T.P.H. - pe 

moment 
paralizată

(ceea ce presupunea apro
bări pentru modificarea 
clădirii). Mobilier, arhivă și 
personal erau imposibil de 
înghesuit acolo, ca să nu 
mai vorbim de publicul 
care vine la inspectorat, 
oameni bolnavi care ar fi 
rămas afară sub cerul 
liber.

Condițiile fiind inaccep
tabile am înțeles nemulțu
mirea dnei Smaranda 
Zănescu și chiar descura
jarea ce-o cuprinsese 
după un an de demersuri, 
așteptări și decepții. Am 
dorit să aflu și părerea 
celor de la Primăria Deva. 
Dar, de la biroul de relații 
cu presa mi s-a sugerat să 
mai aștept câteva zile, 
între timp s-a identificat un 
alt spațiu. însă hala în 
discuție ar necesita o

compartimentare atât pe 
orizontală cât și pe 
verticală, ceea ce 
presupune investiții și 
terminarea lucrării prin 
august-septembrie.

Marți dna Zănescu era 
bolnavă, iar dl Janel 
Frențoni, contabil șef, era 
disperat: proprietarii
spațiului pe care-l ocupă 
ilegal de mult timp „au 
tăiat curentul”. Practic 
activitatea inspectoratului 
era paralizată, persoa
nele aflate în plată aici 
riscând să nu-și pri
mească la timp cele 2 
miliarde de lei, întrucât 
întreaga evidență este pe 
calculator. „Cei mai 
bătuți de soartă rămân 
fără bani”. „Asta-i bătaie 
de joc”, spunea dl 
Frențoni.

.Dumnealui sugera o 
eventuală cumpărare a 
unei case dacă primăria 
ar dispune de bani. Din 
păcate certă era doar 
sistarea furnizării ener
giei electrice prin care 
titularii de spații încearcă 
să-l elibereze pentru a-l 
putea folosi. Dar cu 
persoanele cu handicap 
ce se întâmplă dacă 
inspectoratul lor nu poate 
funcționa?

Viorica ROMAN
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