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HUNEDOARA CĂTRE LOCUITORII VĂII JIULUI

Prin acest comunicat de presă doresc să transmit 
minerilor și populației din Valea Jiului faptul că Guvernul 
nu va înceta să fie preocupat de soluționarea gravelor 
probleme ale regiunii, existente atât în pian economic cât 
și social.

România are nevoie de produsul muncii minerilor și nu 
se pune, sub nici o formă, problema stopării acestei 
activități. Procesul de restructurare în minerit se va realiza 
tocmai pentru ca această activitate să poată fi continuată 
și să devină, în viitor, un suport economic real al 
activităților din domeniile vieții sociale.

Toate acțiunile de restructurare economică, inclusiv 
alocarea de fonduri pentru realizarea atât a producției cât 
și a investițiilor, și modalitățile active de protecție socială 
vor fi analizate împreună cu partenerii de dialog social - 
sindicat și patronat, pentru a găsi cete mai veritabile soluții 
pentru dumneavoastră.

Guvernul și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru 
rezolvarea problemelor globale ale Văii Jiului, fiind 
programate deplasări în această regiune a ie unor membri 
de vârf ai Executivului, reprezentanți ai Băncii Mondiale, 
ai Uniunii Europene, ambasadori din țările membre ale 
Uniunii Europene, însoțiți de primul ministru ai României.

Revendicările de natură economică sau socială, care 
sunt promovate pe linie sindicală, își găsesc soluție prin 
negociere, afirmație susținută continuu de domnul Prim- 
Ministru, Radu Vasile: “Guvernul a avut și va avea 
întotdeauna timp și energie pentru a găsi variante și 
răspunsuri ia toate problemele ridicate de sindicate și, în 
generai, de societatea civilă. Dar, trebuie să avem 
împreună responsabilitatea de a aduce aceste probleme 
în discuție, ia masa negocierilor."

Prefect, 
Nicolae STANCA

în dimineața zilei de 
ieri, cei aproximativ 3000 
de mineri, avându-l în 
frunte pe Miron Cozma și 
ceilalți lideri sindicali din 
Valea Jiului, au fost opriți 
la Stoenești (Olt) de către 
forțele de ordine. A fost o 
luptă dârză și dură în urma 
căreia, ceea ce trebuia să 
fie o a șasea mineriadă s- 
a încheiat cu răniți și, se 
pare, cu un miner decedat. 
S-au înregistrat mari dis-

judecătorești și asociere 
în vederea comiterii unei 
infracțiuni”. Au mai fost 
reținute alte trei sute de 
persoane din rândul 
minerilor.

Dintr-o acțiune a 
“curajului” nesăbuit se 
conturează o dramă, 
pentru că oricât se 
spune că Guvernul va 
avea grijă de oamenii Văii 
Jiului, posibilitățile 
financiare ale țării

Miron Cozma a fost
arestat
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trugeri în mijloace de 
transport. Minerii au fost 
înfrânți!

Câteva ore mai târziu a 
fost arestat, la Caracal, 
Miron Cozma, cel care a 
crezut că poate lupta cu o 
întreagă societate. Un 
comunicat al Ministerului 
de Interne menționa că au 
mai fost arestați încă doi 
lideri sindicali - Romeo 
Beja și Dorin Loiș “pentru 
complicitate la neres- 
pectarea unei hotărâri

sărăcite nu pot garanta 
acest lucru, iar soarta 
mineritului este pe
cetluită.

înainte de închiderea 
ediției ziarului nostru, 
semnalăm că premierul 
Radu Vasile intenționa să 
facă o deplasare în zona 
Stoenești în cursul după- 
amiezii de ieri, pentru a 
vedea la fața locului 
urmările ciocnirilor dintre 
mineri și forțele de 
ordine. (M.B.)

• Organizăm pelerinaj la Peștera Clocotici: s-a 
descoperit miros de friptură din Comuna primitivă

O noua strategie în E.M. Vorta - un rău 
economic necesar?

Încă de la sfârșitul 
anului 1998, Gu

vernul României a anunțat 
că reforma și restruc
turarea siderurgiei vor 
urma un traseu de 5-10 
ani, cu măsuri corespun
zătoare de reorganizare și 
eficientizare, avându-se în 
vedere că în multe orașe 
majoritatea populației 
gravitează în jurul unor 
asemenea combinate. 
Doar câteva exemple: 
Galați, Reșița, Târgoviște, 
Oțelu Roșu, Călărași, 
Hunedoara și Călan etc.

Siderurgia a urmat și 
ea, după 1989, traiectoria 
întregii economii naționale 
- cădere liberă. O privire 
retrospectivă ne relevă 
fără putință de tăgadă că 
prăbușirea industriei a 
determinat în mod logic și 
reducerea consumului 
intern de produse

SI APA RECE TREBUIE 
PLĂTITĂ
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Un document pe care ni I- 
a pus recent la dispoziție dl 
ing. loan Gîngu împărat, 
directorul general al Regiei 
Autonome a Apelor Valea 
Jiului Petroșani, semna
lează, între altele, și debitele 
restante ale Regiei la data 
de 31 ianuarie 1999. 
Acestea însumează 28.392 
milioane de lei, din care 64 
la sută reprezintă sumele 
datorate pentru apă rece și 
canalizare de către agenții 
economici, iar 36 la sută de 
către populație.

Unitățile finanțate de la 
bugetul de stat și de la 
bugetele locale dețin o 
pondere de 37 la sută din 
totalul acestor datorii, adică

siderurgie
metalurgice, de la 7,5 
milioane de tone în 1989 la 
numai 3 milioane de tone 
în prezent. Cu toate

acestea, în combinatele 
siderurgice nu s-au luat 
măsuri de reorganizare și 
închidere a unor
capacități. Producția s-a 
redus de la sine, din lipsă 
de comenzi, dar s-a 
continuat să se producă 
pe stoc, salariile s-au 
plătit, însă nu s-au achitat 
și datoriile la bugetul de 
stat și la bugetul 
asigurărilor sociale, iar pe 
trunchiurile slăbite ale 
combinatelor au apărut o 
groază de SRL-uri căpușă, 
care le-au vlăguit și mai

10.552 de milioane, din care 
32 la sută (9000 de milioane) 
revin regiilor de interes local. 
Dintre agenții economici, 
cea mai mare restanță o are 
Compania Națională a Huilei 
Petroșani, de peste 5000 de 
milioane de lei, iar din rândul 
unităților de interes local se 
detașează RAGCL Vulcan, 
cu mai mult de 4200 de 
milioane de lei datorii.

Sumele restante aferente 
abonaților casnici din cadrul 
asociațiilor de locatari au o 
pondere în totalul datoriilor 
către RAAVJ Petroșani de 20 
la sută (5820 de milioane), 
iar cele aferente abonaților 
casnici de la care încasarea 
contravalorii serviciilor de 

mult existența. Fapte 
evidente, pe care presa 
și justiția le-au adus în 
lumina reflectoarelor, 
însă nu i-au sensibilizat 
nici pe manageri, nici pe 
liderii de sindicat, nici pe 
guvernanți. Mai mult, din 
anul 1997, siderurgia 
românească a intrat în 
luptă cu concurența dură 
din afară, dar în interiorul 
marilor combinate nu au 
apărut idei de reorga
nizare, de diversificare și 
readaptare a producției 
la noile cerințe ale pieței 
interne. Activitatea în 
siderurgie a continuat cu 
consumuri mari de 
resurse energetice și 
productivități scăzute, 
deci cu un înalt grad de 
ineficiență, cu pierderi de

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

apă rece și canalizare o 
fac direct salariații regiei 
reprezintă 16 la sută (4486 
de milioane).

După cum sublinia dl ing. 
Ion Gîngu împărat, “sunt 
de înțeles problemele grele 
și lipsa banilor unei bune 
părți a populației Văii Jiului 
- pensionari, șomeri, 
bătrâni, bolnavi, familii cu 
mulți copii și venituri 
modeste -, însă orice 
serviciu prestat trebuie 
plătit. Inclusiv consumul 
apei potabile. Pentru 
populația cea mai 
nevoiașă poate găsesc 
unele pârghii de sprijin 
administrațiile locale”.

Dumitru GHEONEA

Sub cupola plumburie a unui 
cer hibernal, comuna Vorța mi-a 
lăsat gravată pe retină 
imaginea unui loc în care timpul, 
descurajat de inutilitatea curgerii 
sale, a înghețat de mult cursul 
evolutiv al devenirii. Senzația 
este acutizată odată ajuns la 
Puțul 2 de extracție al 
exploatării miniere din localitate. 
Imagini pereche cu cele văzute 
pe vechi pelicule ce-au 
imortalizat cucerirea vestului 
sălbatic; lângă un șir de barăci 
anoste, se înalță, ca un 
cocostârc cu picioarele 
rășchiate, casa mașinii de 
extracție. Coliviile lasă la 
suprafață, în drumul lor spre 
inima pământului, două fose 

Indiferent de vreme, cu ajutorul carului sau al săniei, 
pământul trebuie îngrășat și pregătit pentru recolta viitoare, 

în imagine, gospodarul Sigismund Florescu din Boita.
Foto: Traian MÂNU
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A fost adoptat bugetul de stat pe 1999
Parlamentul României a adoptat marți, 16 

februarie, Legea Bugetului de Stat pe anul 
1999. Deși este un buget de maximă 
austeritate, deși are niveluri extrem de reduse 
în aproape toate domeniile - cu deosebire în 
sănătate, învățământ, armată, protecție socială 
-, deputății și senatorii din coaliția aflată la 
putere și-au exprimat solidaritatea și au votat 
bugetul pentru că altă soluție de' îmbunătățire a 
lui nu exista. Principalele forțe politice din 
opoziție - PDSR, PUNR, PRM - au părăsit sala

la momentul votului, iar reprezentanții PAR, 
prezenți în sală, au votat împotrivă.

întrunind cele trei principale condiții impuse 
de Fondul Monetar Internațional - deficit de 2 la 
sută din PIB, reducerea pierderilor în economie 
și însănătoșirea sistemului bancar -, Bugetul 
de Stat pe anul 1999 al României a dat undă 
verde începerii negocierilor între reprezentanți 
ai Guvernului și ai FMI în vederea încheierii 
unui nou acord stand-by pe acest an, extrem 
de important pentru țara noastră. (D. G.)

abisale, care privite de la 
suprafață par nările hulpave ale 
muntelui. La câțiva metri mai 
încolo, un muncitor între două 
vârste, gâfâind, fărâmițează cu 
toporul niște bușteni de două ori 
mai voluminoși decât el. Pare 
treabă grea și de durată, având 
în vedere grămada de trunchiuri 
ce trebuie retezate. Ajutorul 
adus de mica mecanizare a unei 
drujbe n-a urcat încă dealul spre 
sectorul minier de la Vorța.

Așteptăm la gura puțului 
pentru a discuta cu cineva. 
Vrem să aflăm, de la sursă, ce 
mai reprezintă această 
exploatare minieră din punct de 
vedere economic. După trei 
semnale scurte, cocostârcul 

începe să-și rotească capul, 
lansând în curs ascendent 
colivia. Unul dintre cei trei 
băieși aduși la lumină din taina 
subpământului este dl ing. 
Gheorghe Diaconescu, șeful 
sectorului. După o ușoară 
ezitare, interlocutorul se 
hotărăște să discute. E greu 
să vorbești de regres, lipsă de 
mijloace, sărăcie mai ales când 
ele sunt insinuate în chiar 
activitatea de unde îți scoți 
pâinea de zi cu zi. Și când 
spun pâine am tentația s-o fac 
la propriu, dat fiind că minerii 
de la Vorța nu și-au mai primit

________A. SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 2)

începând de azi 
programele 

săptămânale TV vor 
li publicate joia.
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piețe, inclusiv interne, prin 
liberalizarea prețurilor și a 
taxelor vamale la anumite 
produse metalurgice, 
impuse de acordurile UE 
și CEFTA, acumulând 
permanent pierderi și 
datorii.

Cu atât mai mult deci 
se impunea aplicarea unor 
măsuri de restructurare și 
eficientizare a domeniului, 
întâmplarea s-a petrecut 
cu puțin timp în urmă, 
când Ministerul Industriei 
și Comerțului a avizat 
strategia sectorială în 
industria siderurgică din 
România, concentrată 
acum în 33 de societăți 
comerciale, dintre care nu 
mai puțin de șapte coloși- 
combinate cu fluxuri de 
fabricație integrate și cu 
un potențial uman de 
144.000 de salariați.

Ce presupune, în 
principal, această stra
tegie? Constituirea unei 
Companii Naționale a 
Siderurgiei, o structură de 
tip holding care să 
cuprindă “greii”: Side
rurgica Hunedoara, CS 

^Reșița, Socomet Oțelu

O “mană de ajutor** dată infractorilor
O analiză atentă a stării 

infracționale de la început de an 
a concluzionat că o bună parte 
din faptele antisociale de pe 
raza județului au fost favorizate 
de înșiși cei care au devenit 
victime. Deplasarea unor 
persoane neînsoțite la ore târzii 
din noapte și prin locuri 
întunecoase, consumul exagerat 
de alcool, intrarea în relații cu 
persoane necunoscute, precum 
și neasigurarea corespun
zătoare a locuințelor au fost 
doar câteva din cauzele care au 
înlesnit într-un fel săvârșirea de 
fapte penale de către cei certați 
cu normele de conviețuire 
socială.

Aflându-se în trenul personal 
nr. 2047 care circula pe ruta 
Deva - Simeria, Amariei Mihai, 
muncitor la E.M. Ghelari, a fost

PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA
în baza dispoziției nr. 77//17.02.1999, emisă de către primarul municipiului 

Deva, concursul anunțat pentru data de 18.02.1999, de ocupare a posturilor 
în biroul constatare, impunere și taxe și biroul urmărire, încasare, impozite 
și taxe se amână, djn motive obiective, pentru o dată ce se va anunța ulterior 
cu respectarea prevederilor legale.
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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) 15.00 Tri
buna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 16.30 
Personaje celebre (d.a) 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.00 
Sunset 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

TVR 2
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 

X_________________

O nouă strategie 
in siderurgie

să găsească cele maiRoșu, Industria Sârmei 
Câmpia Turzii, Siderca 
Călărași, COS Târgoviște. 
Având statutul de unic 
producător de produse 
plate, Sidex Galați ar putea 
forma un holding separat, 
cu principalii producători 
de țevi sudate: Helitube 
București și Zimtub 
Zimnicea. Se preconizează 
mai întâi restructurarea 
combinatelor și concen
trarea fabricației numai în 
unitățile actualmente cele 
mai performante, încât să 
se ocupe capacitățile în 
proporție de 85-90 la sută. 
Se vor închide fluxuri 
întregi de fabricație, altele 
vor fi orientate spre 
produsele cele mai 
solicitate la intern și la 
extern, o serie de activități 
auxiliare se vor desprinde 
și se vor privatiza, 
rezolvându-se astfel și 
problema atât de apăsă
toare a separării infra
structurii unor orașe de 
combinatele siderurgice.

Rămâne ca MIC și FPS

"doborât" de alcoolul peste 
măsură pe care-l consumase. De 
acest lucru a profitat Popșor 
Rusalin Marius, de 20 de ani, fără 
ocupație, care l-a deposedat de 
suma de 550.000 lei. Buimăcit, 
după ce s-a trezit, victima a 
reclamat la poliție că a fost tâlhărit 
și împotriva sa hoții au folosit un 
spray paralizant.

Tot într-un compartiment de 
tren, Doboș Liviu, un pensionar 
din județul Bistrița Năsăud, care 
se deplasa pe ruta lași-Cluj- 
Timișoara, a primit "vizita" unui 
tânăr necunoscut care s-a 
recomandat ca fiind student.

Din vorbă-n vorbă cei doi și- 
au depănat mai multe amintiri. 
Pentru ca timpul să treacă mai 
repede, amabil, “studentul" l-a 
servit pe Doboș cu un pahar de 
suc în care a pus 3 tablete 

germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 SOS-La capătul 
lumii (d.a) 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 elec
tive (dramă Franța 1981) 23.55 
Lumea sportului

ANTENA 1
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 
Foișorulde 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 

potrivite masuri pentru 
aplicarea acestei stra
tegii, ca managerii și 
liderii sindicali să meargă 
pe același drum al 
restructurării și promo
vării unei economii de 
piață autentice, ca 
Guvernul să urmărească 
atent aplicarea acestor 
strategii, cu asigurarea 
concomitentă a unor 
măsuri corespunzătoare 
de acompaniament so
cial pentru toți saiariații 
disponibilizați din dome
niu și din zonele care vor 
fi afectate de acest 
proces complex, dureros 
dar necesar. Sunt în 
această competiție și 
combinatele siderurgice 
de la Hunedoara și Călan, 
unde se pare că există 
disponibilități tehnice și 
umane pentru reașe
zarea pe baze noi și la 
cote de eficiență a 
multora dintre activitățile 
actuale, în paralel cu 
promovarea altora noi.

spunând că sunt antigripale. 
"Tratamentul" aplicat a făcut ca 
pensionarul să adoarmă 
buștean și să se trezească 
fără banii pe care-i avea asupra 
sa, fără geaca de piele și 
sacoșa cu alimente. Nu mai era 
nid partenerul de drum.

în municipiul Hunedoara, 
Pintea loan, muncitor la 
“Siderurgica” SA, locuia la 
parterul unui bloc. Părăsind 
locuința nu a asigurgt 
corespunzător fereastra de la 
bucătărie. Prin acest loc hoții 
au intrat în apartament și i-au 
furat bani și bijuterii din aur în 
valoare totală de peste 3 
milioane de lei.

La Grădinița nr. 4 din 
Petroșani lucra ca 
administratoare Vem Ramona 
Daniela, de 27 de ani, din orașul

PRO TV
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 to Gain (f/r) 12.30 
Nebun după tine (s/r) 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' 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)

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce (s/r) 

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Vin cei 7 
magnifici (f/r) 11.55 Ca la mama 
Acasă (r) 12.00 Vânătorul de 
oameni (s/r) 12.45 Ultima vară (s/ 
r) 13.30 Da. (r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc (s,

r '
E.IVI. Vorta - un rău 

economic necesar?
(Urmare din pag. 1)

salariile întregi de vreo jumătate 
de an. “

De prin septembrie '98, nu 
ne-am mai primit salariile 
întregi. Ele, de la o lună la alta, 
s-au încasat într-o proporție 
tot mai mică, pentru ca în 
ultimele două luni să mergem 
acasă numai cu jumătate din 
banii cuveniți”, ne spune 
interlocutorul. Chiar dacă e 
cumplit de frustrant, minerii nu 
se revoltă: de unde nu e nici 
Dumnezeu nu cere. Or, la Mina 
Vorța nu prea mai e. în 1998, 

față de producția planificată, s- 
a realizat cu 35 la sută mai 
puțin. Cheltuielile la mia de lei 
producție marfă, reprezentată 
de minereul de plumb-zinc, 
sunt undeva între 3000-4000 
de lei. Ca “afacere", mina 
Vorța nu există. Simptomele 
acestei lipse de eficiență se 
fac simțite în primul rând 
asupra activității. Există o 
permanentă lipsă de materiale 
și combustibili care să asigure 
o funcționare fără convulsii.

Vulcan. Aflându-se în trecere 
prin zona SC Brosecom SRL 
Petroșani, a găsit ușa societății 
deschisă. A profitat de neglijența 
personalului de aici și 
pătrunzând într-un birou a furat 
dintr-o geantă suma de 10 
milioane de lei.

Pe o stradă din municipiul 
Deva, Cruceru Izabela Cornelia, 
de 19 ani, din Deva, fără 
ocupație, cunoscută cu 
antecedente penale, a profitat 
de starea de ebrietate în care 

ep. 121) 16.00 Celeste se 
întoarce (s, ep. 12) 16.45 
Guadalupe (s, ep. 124) 17.30 Ul
tima vară (s,e p. 72) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Dragostea 
nu moare (s, ep. 65) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a, ep. 24) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 306) 
20.45 Misterioasa doamnă (s, ep. 
169) 21.30 Surorile (s, ep. 44)
22.30 Cu C de la crimă (thriller 
SUA ’54)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (talkshow/ 

r) 9.0 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Or
leans (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) 17.00 Jerry 
Springer Show 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 

“Siguranța minei nu este în 
pericol din cauza lipsei de 
materiale, chiar dacă acest 
nivel al aprovizionării este 
departe de cel optim. Suntem 
cu restanțe- la plată către 
furnizorii de lemn de mină și 
către cei de energie 
electrică", precizează dl 
Diaconescu.

Dată fiind starea de fapt, 
perspectivele Minei Vorța nu 
sunt dintre cele mai fericite. 
La fel se întrezărește viitorul 
și pentru saiariații minei. 
Paradoxal, dar această 
generatoare de pierderi 
planificate, care este Mina 
Vorța, asigură un trai minim 
pentru mai mult de 400 de 
oameni. Majoritatea sunt 
locuitori din zona Vorța, 
Visca, Valea Lungă sau 
Coaja, iar întreprinderea 
minieră e singura sursă de 
venit pentru ei și familiile lor. 
Dispariția acestui obiectiv 
industrial ar însemna practic 
ștergerea zonei Vorța de pe 
harta economică a județului.

se afla Istrate Radu Petru. L-a 
“ușurat" de un telefon celular 
care i-a fost însă restituit în 
scurt timp de o patrulă de 
poliție care acționa în zonă.

Sunt exemple suficiente 
care trebuie, stimați cetățeni, 
să ne dea de gândit.

Măsurile de autoprotecție 
vin numai și numai în sprijinul 
dv.

Lt.coi. Mircea NEGRU 
insp. de poliție al județului 

Hunedoara

HB®
10.00 între prieteni (dramă 

SUA ’95) 11.45 Accidentul 
(dramă SUA 1997) 13.45 In
cognito (thriller SUA 1997)
15.30 Foamea (s): „întâlnirea" 
16.00 Colț Alb 2: Mitul lupului 
alb (dramă SUA 1994) 18.15 
Dincolo de tăcere (dramă SUA
1994) 20.00 Perversiunile 
științei (s) 20.30 Ultima decizie 
(f.a. SUA 1996) 22.45 Din nou 
liber (dramă SUA 1996)0.30 
Crime la indigo (thriller SUA
1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00- 
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA VDEVA
10.00-10.10 Știri (r) 10.10- 

17.50 Antena 1 - București 
17.50-18.00 Știri 19.00 - 24.00 
Antena 1 - București

negescep
Joi, 18 februarie

Z> BERBEC
Deși traversați o perioadă 

foarte bună, nici nu vă dați 
seama de acest lucru. Sunteți 
foarte sensibili și receptivi, 
dar lucrurile se leagă de la 
sine și totul merge atât de 
ușor, încât vi se pare normal 
ca totul să fie perfect.

Z> TAUR
Treceți printr-o perioadă de 

dezamăgiri. Nu uitați însă că 
prietenii șunt întotdeauna un 
sprijin și părerile lor sunt 
foarte importante. Apar situații 
noi, care vă solicită întreaga 
atenție și care vă consumă 
emoțional.

O GEMENI
Viața voastră sentimentală 

trece printr-o schimbare majoră. 
Aveți nevoie de multă 
înțelegere și se pare că nimeni 
nu este dispus să vă asculte. 
Aveți tendința să tratați 
superficial probleme importante. 

O RAC
Aveți sentimentul că 

partenerul vă manipulează. Nu 
vă lăsați antrenați de resenti
mente. Sunteți predispus să 
exagerați și, oricum, treceți 
printr-o perioadă dificilă pe 
plan sentimental.

3 LEU
Nu este momentul să vă 

pierdeți timpul cu detalii minore. 
Aveți foarte multe probleme 
importante de rezolvat, iar 
înclinația către lenevie vă cam 
pune bețe în roate.

O FECIOARA
Treceți printr-o perioadă 

foarte dificilă din punct de 
vedere financiar. încercați să vă 
temperați înclinația de a risipi 
banii și veți fi uimiți de cât de 
ușor puteți duce o viață 
mulțumitoare fără cheltuieli mari.

3 BALANȚA
Răbdarea voastră a ajuns 

la capăt și începeți să vă 
gândiți că poate “cineva vă 
pune bețe în roate”. Dacă vă 
străduiți să vă înfrânați 
ieșirile, mai ales la serviciu, 
veți dormi mai liniștiți.

3 SCORPION
Vă gândiți că marea 

dragoste a trecut pe lângă voi 
și că n-o să mai fiți niciodată 
fericiți. Total neadevărpt! 
Trebuie doar să mai aveți 
puțină răbdare și să nu vă mai 
aruncați cu ochii închiși într-o 
relație superficială.

O SĂGETĂTOR
Ați trăit de curând o 

oarecare dezamăgire și încă 
nu știți cum să acționați de 
acum înainte. Vă gândiți că cei 
care v-au dezamăgit au avut 
alte intenții decât cele pe care 
vi le-au expus.

2 CAPRICORN
în aceste zile nu vă mai 

vedeți capul de treburi, dar 
munciți cu gândul că veți avea 
un profit impresionant. 
Gândiți-vă la o soluție care să 
vă asigure un venit sigur pe 
termen lung.

3 VĂRSĂTOR
Cum îți așterni așa 

dormi...cu condiția să fii 
singurul ocupant al patului. Și 
uneori este mai bine așa. Veți 
avea o săptămână în care 
telefonul va zbârnâi continuu, 
toți prietenii încercând să iasă 
cu voi...oriunde.

O PEȘTI
Vă situați sub semnul 

muncii și al izbânzilor 
profesionale, dar gândul încă 
vă mai este la dragoste, la 
plimbări și petreceri. Sume mici 
pe care le-ați împrumutat 
cândva fără șansă de 
înapoiere se întorc în punga 
din care au plecat.
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SE MODIFICĂ ORDONANȚA PRIN CARE 
DATORIILE SOCIETĂȚILOR 

COMERCIALE POT FI TRANSFORMATE 
ÎN ACȚIUNI

societăți comerciale de stat, cu datorii la 
buget, de la FPS la Ministerul de Finanțe. în 
prezent, ordonanța se află în dezbaterea 
Comisiei senatoriale de buget - finanțe, 
însărcinată cu elaborarea raportului de fond. 

Potrivit ordonanței, datoriile către buget, 
în cazul societăților comerciale unde statul 
este acționar, se vor stinge prin mai multe 
metode. Prima dintre acestea este plata 
efectivă făcută de terțe persoane, ca urmare 
a negocierii directe sau a licitației, în 
schimbul acțiunilor pe care persoanele res
pective le vor dobândi la aceste societăți. O 
altă metodă este listarea și vânzarea 
succesivă, pe piețele de capital interne, a 
acțiunilor deținute de stat la aceste societăți. 
De asemenea, este prevăzută și posibilitatea 
emiterii de obligațiuni noi și obligațiuni 
convertibile la termen în acțiuni. Mecanismul 
nu are efecte inflaționiste și elimină 
posibilitatea preluării la datoria publică a 
creditelor bugetare restante. în schimb, va fi 
accelerată privatizarea societăților 
comerciale cu datorii mari, nefiind necesară 
crearea unei noi structuri administrative.

Amatorii jocurilor 
de noroc vor da

Ministerul de Finanțe intenționează să 
modifice, în circa două săptămâni, 
ordonanța prin care creanțele unor societăți 
comerciale cu capital majoritar de stat pot fi 
transformate în acțiuni, astfel încât aceste 
acțiuni să poată fi vândute pe piața de capi
tal la prețul pieței, afirmă surse din acest 
Minister.

Potrivit acestor surse, după modificarea 
ordonanței, Ministerul de Finanțe va emite 
normele metodologice pentru aplicarea ei, 
iar Guvernul a identificat deja societățile 
unde creanțele către buget pot fi 
transformate în acțiuni.

Președintele PD, Petre Roman, a 
apreciat că o soluție pentru relansarea 
activității economice, eliminarea blocajului 
financiar și accelerarea privatizării ar fi 
tocmai transformarea creanțelor la buget și 
vânzarea lor la prețul pieței.

Ordonanța prin care creanțele la buget 
pot fi transformate în acțiuni, emisă în 
toamna anului trecut,.a primit aviz negativ 
din partea Comisiei economice a Senatului, 
care nu a acceptat transferul acțiunilor unor

bani pentru 
asistența socială

PAPA, KOFI ANNAN Șl 
BILL CLINTON - CANDIDAȚI 

LA PACMIUL NOBCL 
PCNTAU PAC€

Papa loan Paul a ll-lea, 
secretarul general al 
Națiunilor Unite, Kofi Annan, 

și președintele american, Bill 
Clinton, figurează printre 
candidații la Premiul Nobel 
pentru pace pe anul 1999, 
care urmează să,fie atribuit 
la jumătatea lunii octombrie, 
la Oslo, informează AFP

Regele Hussein al Ior
daniei, decedat luna aceas
ta, se afla și el pe această 
listă, dar premiul nu se 
decernează decât laureaților 
în viață.

Ca și în anii precedenți, 
fostul mediator american în 
Bosnia, Richard Holbrooke, 
inițiator al acordurilor de 
pace de la Dayton, este 
susținut cu 118 voturi, dintre 
care 33 din partea orga
nizațiilor internaționale.

Armata Salvării și Me
dians sans Frontieres sunt 
din nou candidate la Premiul 
Nobel pentru Pace, iar, re
cent, a fost propusă și Alianța 
Nord-Atlantieă (NATO), care 
va sărbători, în aprilie, 50 de 
ani de existență.

La Institutul Nobel vor con
tinua să sosească scrisori cu

noi nominalizări, până la 1 
februarie, data poștei. 
Numărul exact al candida
turilor nu se cunoaște încă, dar 
se pare că va fi bătut recordul 
de 139 de candidaturi, înre
gistrat anul trecut, a afirmat 
Geir Lunestad, director al 
Institutului.

Lunestad este secretarul 
Comitetului Nobel, care are 
dreptul de a-și depune pro
priile candidaturi, înainte de 
prima sa reuniune oficială, de 
pe 26 februarie, când se va 
proceda la o primă selecție.

Interesul pentru acest 
premiu a crescut în perma
nență de la începutul anilor 
'90, ceea ce demonstrează că 
Premiul Nobel pentru Pace a 
devenit universal, a subliniat 
Lunestad, adăugând: “Can
didaturile vin din toate regiunile 
lumii, iar aceasta explică 
oarecum faptul că laureații din 
ultimii ani provin din țări ne- 
europene".

în 1998, Premiul Nobel- 
pentru Pace a fost decernat 
liderului catolic John Hume 
și celui protestant David 
Trimble, arhitecții acordului 
de pace din Irlanda de Nord.
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mijloacelor audiovizuale ca tele- | 
viziunea, radio, dnema''. j

Romania va fi reprezentată 
de Consiliul Național al Audio
vizualului, Comisia Națională de 
Statistică, Departamentul Infor
mații Publice din cadrul Guver
nului și de Oficiul Național al 
Cinematografiei la prima întâlnire 
la nivel internațional a instituțiilor

| din domeniul audiovizualului din 
Isud-estul Europei, care se va 

desfășura în perioada 18-20 
| februarie, la Atena.

I întâlnirea este organizată de
I nstitutul Elen al Mijloacelor audio- 

| vizuale, aflat în coordonarea 
I Ministerului de Presă și Mass Me

dia din Republica Elenă, și are ca

I legate de “circulația informațiilor 
și a datelor pentru functionarea 

| r...................................

e

voltarea serviciilor sociale și 
investițiilor în unitățile de 
asistență socială, a spus 
secretarul de stat.

Introducerea timbrului 
social nu va afecta profitul 
firmelor organizatoare de 
jocuri de noroc, printre care 
se numără Loteria Națio
nală, Societatea Națională 
Tele Eurobingo, precum și 
principalele canale de tele
viziune, care folosesc linii 
telefonice cu taxare supli
mentară în organizarea emi
siunilor interactive. Potrivit 
datelor Comisiei Naționale 
de Statistică, 515 firme 
românești desfășoară astfel 
de activități, având o cifră 
totală de afaceri, pe 1998, de 
aproximativ 3.000 de 
miliarde de lei. Statisticile nu 
cuprind, însă, jocurile 
organizate de posturile de 
televiziune, astfel încât cifra 
reală de afaceri, în anul 
trecut, se ridică la aproximativ 
5.000 de miliarde de lei, 
susține Simona Marinescu.

"în aceste condiții, Mi
nisterul Muncii ar putea 
colecta, anul acesta, în jur 
de 500 de miliarde de lei, 
adică echivalentul unei tre
imi din alocația bugetară 
pentru protecție socială", a 
afirmat secretarul de stat.

Ministerul Muncii va co
lecta taxa de solidaritate într- 
un fond special, constituit la 
nivel local și central. Minis-

scop discutarea unor subiecte

Amatorii de jocuri de 
noroc vor plăti cu 10% mai 
mult pe lozuri, bilete de 
loterie și bingo, precum și 
pe apelurile pentru emi
siunile și jocurile interactive, 
banii strânși urmând să 
intre într-un fond de soli
daritate, destinat asistenței 
sociale a săracilor, a decla
rat Simona Marinescu, se
cretar de stat în-Ministerul 
Muncii, care a prezentat 
proiectul legii fondului de 
solidaritate, aprobat de către 
Guvern.

Alocațiile pentru asis
tență socială prevăzute în 
proiectul de buget pe 1999 
sunt mai mici decât nece
sarul, astfel încât Ministerul 
este nevoit să găsească alte 
surse de venit, a adăugat 
Simona Marinescu.

Sumele colectate din 
plata noii taxe - timbru so
cial - vor acoperi majorarea 
alocațiilor pentru familiile cu 
mai mult de doi copii și a 
ajutoarelor sociale, precum 
și alocația de reinstalare, 
care va fi acordată dispo- 
nibilizaților care își găsesc 
o slujbă în altă zonă decât 
în cea în care locuiesc, 
Simona Marinescu a apre
ciat că acordarea noii alo
cații ar trebui să încurajeze 
migrarea unora dintre șo
meri spre zonele defavo
rizate, unde vor apărea 
locuri de muncă, întrucât 
Ministerul Muncii va acoperi terul ar putea obține venituri 
cheltuielile de transport și de 
instalare în alte localități 
pentru șomerii respectivi.

O parte din fondul de 
solidaritate va servi la dez-

suplimentare prin depo
zitarea bancară a sumelor 
rămase neutilizate în 
fiecare lună din acest fond, 
încasând astfel dobânzi.

Procesul de 
restaurare a 

Coloanei 
Infinitului
Procesul de restaurare 

a Coloanei Infinitului va 
putea începe în cursul lu
nilor iunie-iulie, a declarat 
corespondentului 
MEDIAFAX Petre Nanu, 
primarul municipiului 
Târgu-Jiu.

Municipalitatea a deve
nit administrator al între
gului ansamblu monu
mental Calea Eroilor din 
Târgu-Jiu în urma semnării 
unui protocol cu ministrul 
Culturii, Ion Caramitru.

Petre Nanu spune că 
așteaptă, în această săptă
mână, o echipă de experți 
care să găsească o soluție 
de stopare a procesului de 
corodare a stâlpului coloa
nei, care este expus intem
periilor din 1996, când mo
dulele Coloanei au fost 
demontate, în vederea re
staurării. Nanu afirmă că va 
solicita experților să fina
lizeze studiile până la sfâr
șitul lunii martie. El dorește 
ca restaurarea stâlpului să 
se producă fără demon
tarea acestuia, așa cum s-a 
întâmplat cu modulele 
Coloanei. Petre Nanu spu
ne că nu-poate estima 
când anume se va finaliza 
procesul de restuarare, dar 
crede că va dura cel puțin 
un an de zile.

întreaga acțiune bene
ficiază de fonduri în valoare 
de 50 de miliarde de lei, 
bani care provin dintr-un 
împrumut acordat Minis
terului Culturii de către 
Banca Mondială. Primăria 
Tîrgu-Jiu a deschis, în vara 
anului 1998, un cont de 
subscripție publică, dar 
fondurile strânse până 
acum sunt nesemnificative.

«ne
p - — sus*

r 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I

Fonduri extrabugetare, 
de 9,5 milioane de 

dolari, pentru 
combaterea șomajului
Secretarul de stat în 

MMPS Norica Nicolai a anun
țat, la conferința de presă a 
PNȚCD, că, în acest an, vor fi 
alocate, din surse extra
bugetare, fonduri în valoare 
de 9,5 milioane de dolari, 
pentru combaterea șo
majului.

Din suma necesară, sunt 
deja asigurate 4,5 milioane 
de dolari și urmează ca în 
două luni să fie obținute și 
restul de 5 milioane de dolari 
de la Banca Mondială, aces
te fonduri urmând să fie 
utilizate pentru crearea a 
80.000 de locuri de muncă.

Conform programelor 
elaborate, în Valea Jiului vor 
apărea 7.000 locuri de mun
că, a precizat Norica Nicolai, 
adăugând că programele 
pentru Valea Jiului și pentru 
zona minieră a Gorjului se privind cariera, în licee .

ridică la 1,8 milioane de 
dolari. Ea a mai arătat că 10 
milioane de ECU vor fi des
tinate dezvoltării capacității 
antreprenoriale a femeilor, 
asigurând astfel una dintre 
prioritățile acquis-ului co
munitar (sistemul de regle
mentări interne ale Uniunii 
Europene) privind egalitatea 
șanselor. Acest program se 
va derula în 1999 și 2000. De 
asemenea, secretarul de 
stat în MMPS a precizat că 
programele de protecție 
socială și de dezvoltare re
gională vor primi în acest an 
30 milioane de ECU. Norica 
Nicolai a mai anunțat că a 
fost obținut un grant, îm
prumut nerambursabil, de 
600.000 de dolari din partea 
Canadei, pentru realizarea 
de cabinete de consultanță

â

România va participa, în 
| perioada 24-28 februarie, la cea 
.de-a 19-a ediție a Bursei Inter- 
I naționale de Turism (BIT) de la 
| Milano, ocazie cu care Autoritatea 
I Națională pentru Turism și so
cietățile comerciale românești 

| prezente la târg vor lansa pe 
■ piață o serie de programe turis- 
• tice, cel mai important dintre 
| acestea fiind Eclipsa '99, infor- 
Imează un comunicat transmis 

agenției MEDIAFAX de către 
| Oficiul de Promovare a Turismului. 
I Standul României de la BIT '99 
■are o suprafață de 112 metri 
| pătrați, cea mai mare de până 
lacum deținută la evenimente 
■ similare.
; Campania de promovare a 
i programului Eclipsa '99 - sus- 
' ținută de agenția McCann Erikson

România lansează 
programul Eclipsa '99 
la Bursa Internațională

- va fi asigurată atât prin publi-1
citate în cadrul târgului, cât și prin | 
apariții în publicațiile italiene de > 
specialitate și în numărul special I 
al BIT.

Totodată, promovarea Romă- ■ 
niei ca una din principalele* 
destinații turistice în vara acestui | 
an cu ocazia eclipsei totale de ■ 
soare se va realiza, din 221 
februarie, prin intermediul cana-| 
lelor de televiziune Discovery și ■ 
Eurosport, care vor difuza, la ore' 
de maximă audiență, un spot de | 
30 de secunde. Suma alocată ■ 
promovării prin cele două tele-' 
viziuni este de peste 199.0001 
dolari. Statele țintă de receptare ■ 
a mesajului sunt Marea Britanie,' 
Franța, Olanda, Italia, Germania, | 
Spania, Portugalia și țărilei 
scandinave.

ROMÂNII DIN UNGARIA NU VOR AVEA ÎNCÂ PATRU ANI UN 
ORGANISM NATIONAL DE REPREZENTARE*

boicotate de deputății aparținând 
Uniunii Democratice a Românilor din 
Ungaria (MRDSZ), organizație for
mată la Budapesta, în toamna anului 
trecut. Președintele MRDSZ, Zoltân 
Papp, a recunoscut că nici el, nici 
alți reprezentanți ai Uniunii nu vorbesc 
limba română, însă legea le permite 
să își asume în mod liber apartenența 
la o anumită minoritate. Societatea 
Culturală a Românilor din Budapesta 
(BRKT), ce reprezintă de mai mulți 
ani interesele românilor din Ungaria 
consideră, însă, că MRDSZ nu are 
nici o legătură cu minoritatea română, 
scopul său fiind doar obținerea unor 
avantaje materiale personale pentru 
membrii săi. Ca atare, BRKT nu a 
participat la alegerea autoguvernării 
române la nivelul capitalei, pentru a 
nu legitima organizația adversă.

• Românii din Ungaria nu vor avea 
, în următorii patru ani un organism
• național de reprezentare a intereselor
• lor, minoritatea română fiind singura, 
. dintre cele 13 înregistrate în Ungaria,
• care nu a reușit să își aleagă
• autoguvernarea pe țară, transmite 
, corespondentul MEDIAFAX la
• Budapesta.
• Alegerile pentru autoguvernarea pe 
, țară a românilor din Ungaria au fost
• reluate după ce, în urmă cu o săptă-
• mână, votul fusese invalidat. Potrivit
• legii minorităților, alegerile sunt conside- 
. rate valide în cazul participării a cel
• puțin 75% din numărul total al electorilor
• români din Ungaria. La scrutinul de 
. duminică au fost prezenți doar 107 din
• totalul de 124 de electori.
• Cele două încercări de a alege 
«autoguvernarea pe țară au fost

La rândul său, Zoltăn Papp a .asemenea, recenta declarație a 
chemat membrii organizației sale la 
boicotarea scrutinului de duminică, 
invalidând, astfel, votul. Aceasta a 
fost ultima șansă de a forma auto
guvernarea pe țară a românilor, 
întrucât, potrivit legii, următorul 
scrutin va fi organizat abia peste 
patru ani.

Președintele Oficiului pentru 
Minorități Etnice și Naționale, Toso 
Doncsev, citat de mass-media din 
Budapesta, consideră că responsa
bilitatea pentru situația creată 
revine exclusiv MRDSZ. Doncev 
spune că “a devenit clar cine sunt 
reprezentanții autentici ai minorității 
române”, adăugând că manifestă 
"dispreț și repulsie" față de orga
nizația condusă de Zoltân Papp.

Doncsev a amintit, de

premierului ungar Viktor Orbân, care 
în cursul vizitei omologului său 
român, Radu Vasile, la Budapesta, a 
calificat situația drept "inaceptabilă, 
injustă și necinstită".

în urma invalidării scrutinului de 
duminică, deputății prezenți au 
hotărât formarea Uniunii Naționale a 
Autoguvernărilor Române din Un
garia, condusă de loan Budai, 
președintele fostei autoguvernări pe 
țară.

Doncsev a precizat că guvernul 
ungar consideră noul organism un 
partener legitim. El a adăugat că va 
convoca, la 4 martie, președinții 
autoguvernărilor pe țară ale minorităților 
din Ungaria, pentru a discuta propu
nerile de modificare a Legii 
minoritățile^-
• •••••>•♦•••••••••
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I Abia apucasem să deschid carnețelul de note pentru
I a consemna cuvintele de recunoștință și de mulțumire 

pe care di prof. Aurei Viaicu, director, și dna prof. 
Viorica Sitaru, director adjunct ia Școala Generală Nr. 5 
Deva, le adresau părinților elevilor care se pregătesc 
în această instituție de învățământ. Erau de-a dreptul 
bucuroși pentru ceea ce s-a făcut în școală, în scurta 
vacanță intersemestrială. “în condițiile de azi, când 
greutățile ne copleșesc, ei, părinții, au găsit puterea și 
posibilitatea să ne ajute pentru că au înțeles că ceea 
ce fac, fac pentru copiii lor, pentru a ie asigura in școală 
condiții optime de pregătire, o ambianță care să ie 
stimuleze interesul pentru învățătură”.

A u/iuni ini
J

/t ă’iinli/rii F

k

De fapt, ce s-a realizat în sările de clasă în recenta 
minivacanță este o continuare a ceea ce s-a întreprins 
și în vacanțele din noiembrie și din iarnă. Atunci, 
urmând exemplul Da cian ei, învățătoarea care a 
renunțat la vacanța de vară pentru a-și moderniza 
clasa, înv. Stela Pleter (clasa a lll-a A) și prof. Mirela 
Văcărețu (diriginta clasei a Vri-a D), ale căror elevi 
învață în aceeași clasă, ca și colegele lor înv. Doina 
Lașiță (d. a U-a F) și prof. dirig. Mioara Bunea (ci. a Vl-a 
F) împreună cu părinții elevilor au dat sălilor în care-și 
desfășoară activitatea școlară o ambianță deosebită: 
au confecționat bănci, catedre, galerii și cuiere noi în 
culori care creează un climat plăcut in timpul orelor de 
curs.

Recenta minivacanță a antrenat la muncă alți dascăli 
și părinți. în da sa a ll-a C, dna înv. Lucia Poca și dna 
prof. Maria Peiu (dirig. clasa a Vl-a C), împreună cu 
părinții elevilor, au dat sării de dasă o nuanță de alb 
înmarmorat prin băncile, catedra, cuierul și galeriile noi 
pe care le-au confecționat. O nuanță verde a căpătat 
sala clasei IA (înv. Arina Bala) în care se pregătesc și 
elevii clasei a V-a A (prof, dirig. Gh Simina), iar înv. 
Melania Stanciu a dat clasei a lll-a C, prin noul mobilier, 
lumina albului imaculat.

Am vizitat clasele ce au împrumutat o luminozitate 
aparte prin mobilierul nou și ambianța creată de acesta 
și am consemnat bucuria celor mici, dar și dorința lor 
de a păstra, de a îngriji bunurile cu care au fost dotați. în 
clasa a IV-a, unde elevii participau la o oră de 
matematică distractivă, aceștia ne-au mărturisit că și 
lecțiile sunt mai plăcute acum, iar “de luni când se va 
monta și tabla din sticlă, va fi și mai plăcut la noi".

De ce au investit părinții în clasele în care învață fiii 
lor? Pentru că aici, la Școala Generală Nr.5, elevulnu-și 
schimbă clasa de când intră in cursul primar și până 
absolvă ciclul gimnazial. Așadar, dorința de a crea 
copilului o ambianță propice învățării a sensibilizat 
inimi. învățătoarele au stat de vorbă pe îndelete cu 
părinții elevilor, dirigintele așijderea. Și aceștia au 
învins greutățile cotidiene și au investit în... climatul pe 
care doresc să-l aibă școala în timpul cât fiii lor îi trec 
pragul. Și pragul școlii U trec zilnic peste 1200 de copii 
“pe schimburi", într-o ordine și curățenie care nu lasă 
semne de îndoială. Recent, școala a găzduit fazele pe 
municipiu ale olimpiadelor la chimie și biologie. Iar 
candidații au fost plăcut impresionați de ambianța 
claselor, de fiecare interior ai școlii. De “vină" sunt 
doamnele învățătoare și profesoare, părinții? Da! într-o 
școală cu peste 1000 de elevi s-a înfiripat o familie. 
Familia conlucrării, înțelegerii. O familie în care 
tinerețea de spirit este impulsionată de neastâmpărul 
pentru mai bine. Ca binele să triumfe.

Lucia L/CiU
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O Un domn bogat 
examinează fotografiile a 
două candidate pe care i le 
propune directoarea unei 
agenții matrimoniale.

- Bine, spune el, voi 
alege pe bruneta de 40 de 
ani, care este potrivită 
pentru a-mi fi soție, iar pe 
tânăra blondă mi-o veți 
trimite pentru a o angaja 
cameristă...

O înaintea divorțului, 
o doamnă se adresează 
avocatului său:

- Sper că veți folosi 
toată abilitatea dumnea-

automobilul, 
meu copiii și

Se întâlnesc

iar 
nu

doi i-ai

voastră pentru ca mie să-mi 
revină 
soțului 
invers.

O
prieteni:

- la spune-mi, ești 
mulțumit în căsnicie?

- Cum să-ți spun, visam 
să iau o soție care să 
gătească precum mama și 
când colo am nimerit peste 
una care gătește ca tata...

□ - Nevastă-mea e
foarte atentă cu mine. Ieri a 
fost zi de chenzină. Când 
am venit acasă, am găsit

papucii de casă gata 
pregătiți, masa era pusă, 
până și pipa era umplută.

- Și cât te-a costat 
rochia pe care 
cumpărat-o?

O Soțul mănâncă fă
ră să-și dezlipească ochii 
din ziar.

- Iubitule, îi zice soția, 
dimineață am fost la 
doctor.

- Așa?, mormăie soțul. 
Și cum se simte el?

£genul de femeie 

sensibilă și fragilă, cu o 
blândețe specifică întipărită 
pe chip; sunt și femei-pește 
deosebit de robuste și de 
masculine. Au în general un 
aer ușor somnambul, iar 
coafura se află parcă într-un. 
permanent neglije. Este 
perfect adaptată căminului, 
foarte casnică și reprezintă 
genul femeii de interior. 
Răspunde foarte bine

Culese și prelucrate 
de Hie Leahu

Marin Gavrilă, din Sulighete, preferă să-și facă pâinea in cuptor. 
Foto: Tralan MÂNU
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‘-Pește
stimulilor emoționali; este o 
bună îngrijitoare a bolnavilor, 
datorită carității sale 
înnăscute. Se avântă în tot 
felul de activități sociale și 
uneori e puțin snoabă în astfel 
de momente. Unele femei-pești 
își supraveghează cu atenție 
ținuta, există însă altele care 
cad într-un fel de delăsare și 
de neglijență în ceea ce 
privește felul cum arată (ele 
sau casele lor).

în perioadele cu lună 
plină, femeile acestei zodii se 
simt foarte active și eficace 
(pot avea chiar insomnii sau 
stări de nervozitate), iar în 
cele cu lună nouă sunt obosite 
și deprimate.

Este semn de apă, mutabil, 
feminin (introvertit), dominat de 
planetele Jupiter și Neptun. 
Piatră prețioasă - rubinul; zi 
norocoasă - duminică; 
numere norocoase: 5 și 9; 
culoare - galben și oranj; 
metal - paladiul; locuri prielnice 
- spațiile desdhise și largi; 
verb reprezentativ - “a crede".

Maxime
•"Oriunde 

dulcele, vei 
amarul.”

se află 
găsi și

k

Petronius 
•’’Creaturile cele mai 

feroce sunt dezarmate, 
când li se mângâie copiii.” 

Victor Hugo 
*"A simți, a iubi, a 

suferi, a se devota va fi 
întotdeauna textul vieții 
femeilor.”

Honore de Balzac 
•’’Ziua cea mai deplin 

pierdută din toate este 
cea în care n-ai râs.”

Chamfort 
•’’Oricum ar fi copiii, ei 

sunt dragi părinților.”
Sophocles

-

Tratamente naturiste
Infuzia se prepară prin 

lăsarea plantelor (mai ales 
partea aeriană) timp de 15 
minute în contact cu apa 
clocotită într-un vas smălțuit 
sau de porțelan. La 1-2 
lingurițe de plantă 
mărunțită trebuie 250 ml 
apă clocotită. Vasul se 
acoperă și se mestecă din 
când în când. Infuzia 
strecurată se îndulcește 
după gust (de preferință cu 
miere de albine). Plante ca 
florile de tei, mușețel, izmă, 
roiniță se prepară doar ca 
infuzie, prin fierbere 
distrugându-se principiul 
lor activ.

Decoctul se face mai 
ales din rădăcini și coji, mai 
rar din flori, frunze și tulpini. 
La început planta mărunțită 
se-introduce în apa care se 
pune la fiert, iăsându-se să 
clocotească, la foc domol, 
20- 30 de minute. La o 
cană trebuie 1-2 lingurițe

de plantă. Decoctul se 
strecoară fierbinte și se 
completează (până la 
volumul inițial) cu apă 
fierbinte.

Maceratul se realizează 
la rece. Plantele cu 
mucilagii (rădăcina de

FITOTERAPUA 
(IU

nalbă, semințele de in, 
frunzele de vâsc) se 
macerează. Mărunțite, 
spălate în prealabil, plantele 
se pun la macerat la 
temperatura camerei în apă 
timp de 6-8 ore, agitându- 
se din când în când. 
Strecutat, maceratul 
păstrează cel mult 24 
ore la rece în sticle 
culoare închisă.

Există și macerare la

se 
de 
de

cald. Astfel se prepară 
uleiurile medicinale de 
sunătoare sau mușețel. 
Vasul în care este planta 
mărunțită împreună cu 
uleiul se așază pe baia de 
apă în fierbere și se ține 
2-3 ore, mestecând din 
când în când. Uleiul 
strecurat se păstrează la 
rece în vase mici.

Siropurile medicinale 
se realizează din soluțiile 
extractive apoase de 
plante fierte cu zahăr și se 
folosesc mai ales pentru 
copii. Tincturile medicinale 
se obțin prin tratarea 
plantelor mărunțite cu 
alcool. Vinurile medicinale 
se prepară prin macerarea 
plantelor în vin vechi, de 
bună calitate. Aceste 
ultime tipuri de preparate 
presupun mai multă 
pricepere în realizarea lor 
și precauții în admi
nistrare.

Să ne
îngrijim 

tenul
Se știe că morcovul prin 

conținutul său ajută ia 
vedere. Se spune că poate 
chiar, prin consumarea sa, 
să ne facă amabile. Dar mai 
are și alte proprietăți, legate 
de frumusețea noastră.

Dacă ne temem că ne 
apar riduri (mai ales dacă 
avem un ten uscat) ne 
putem prepara următoarea 
loțiune: 2 ringuri de suc 
proaspăt de morcovi, o 
lingură de ulei de germeni 
de grâu și o linguriță de 
miere lichidă. Se aplică pe 
față, se iasă un sfert de oră, 
după care se clătește cu 
apă călduță.

A veți tenul gras ? Radeți 
un morcov frumos pe 
răzătoarea fină și apricați-t 
pe obraz timp de 15 
minute. După dătire porii 
feței vor fi închiși iar dv 
mulțumită.

.-

> Ouă umplute 
picante. Cantități: 6 ouă, 2 
gălbenușuri, 1 lingură de 
muștar, 100 g ulei, 100 g 
carne de pasăre sau 
șuncă, 2 castraveți în 
oțet, sare,piper.

Se fierb ouăle tari; după 
ce s-au răcit se curăță, se 
taie în două pe lat și se taie 
puțin și din capetele 
rotunjite, astfel ca să le 
putem așeza ca pe niște 
păhărele. Se scot 
gălbenușurile și se împart 
în două. Jumătate se trece 
prin sită și se amestecă cu 
o lingură de muștar, cu 
gălbenușurile crude și cu 
puțină sare. Se pune uleiul 
turnându-l câte puțin și 
amestecând mereu până 
ce este gata sosul.

'v---------------------- ---- -------------
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^)incolo de eleganta
CI •••

Există persoane care nu pierd prilejul să-și jignească 
cunoștințele ori de câte ori acesta se ivește. Caută tot felul de 
motive, iar atunci când nu le găsesc recurg la ofense legate de 
profesie sau de modul în care îți asortezi obiectele vestimentare.

Invitată, cu familia, la niște cunoștințe în casa cărora se mai 
aflau și alte persoane, m-am nimerit la masă față în față cu o 
brunetă cu nasu-n vânt, elegantă din cale-afară și care vorbea 
încontinuu, împroșcând cu noroi persoane care nu erau acolo. Nu 
i-am ținut isonul și poate tocmai de aceea mi-a aruncat vorbe cu 
totul nepotrivite: “Știi, soțul meu mai citește ziarul, dar eu curăț pe el 
zarzavaturi sau îl pun pe fundul găleții de gunoi..." (Am înțeles pe 
loc că aflase de la cunoștințele mele care-i profesia mea). Am 
rămas uimită de obrăznicia comesenei mele, dar n-am reacționat în 
nici un fel, încercând și reușind să-mi stăpânesc replica. Cu bună 
știință, dinadins, dorise să mă jignească - asemenea răutăți mi-a 
mai fost dat să aud din partea unei alte femei -, dar n-a făcut decât 
să-și atragă dezaprobarea majorității prezente.

... Reflectând la cele auzite, mi-am amintit că citisem adesea 
despre persoane care nu investesc prea mult sau chiar deloc în 
propria informare și educație și chiar dacă unele au bibliotecile 
doldora de cărți le pun acolo doar de paradă; în schimb își înnoiesc 
mereu pălăriile și pantofii, chiar și bijuteriile, convinse că aspectul 
exterior este totul, că a fi la pas cu moda este cel mai important 
lucru.

E drept că asemenea persoane impresionează prin strălucirea 
vestimentației, când deschid însă gura, un întuneric beznă se lasă 
în jur. Din categoria acestora făcea parte și prietena cunoștințelor 
mele. Că citește ori nu ziarele e mai puțin important, fiecare este 
liber să aleagă. Șocantă a fost atitudinea-i dușmănoasă, invidia, 
dorința de a insulta neapărat o persoană care nu-i făcuse și nici 
nu-i gândise vreun rău. Dar, s-auzim de mai bine...

Estera SÎNA
*.

Celelalte gălbenușuri se 
freacă cu bucățele de 
carne de pasăre fiartă ori 
friptă sau șuncă, date prin 
mașina de tocat. Se adaugă 
castraveții, tocați foarte 
mărunt și o lingură sau

două din sosul pregătit mai 
înainte. Se pune sare și 
piper după gust. Cu 
această compoziție se 
umplu ouăle cu vârf. Se 
toarnă sosul în farfuria cu 
care vor fi servite, dea
supra se așază jumătățile 
de ouă umplute. Se 
ornează cu salată verde 
sau gogoșari roșii.

> Salată de pireu 
de fasole. Cantități: 300 g 
fasole boabe, 100 g ulei, 
lămâie (sare de lămâie 
sau oțet), o ceapă mică, 
sare.

Se fierbe fasolea 
uscată, se scurge și se 
trece prin sită. După ce s- 
a răcit, se bate bine cu o 
furculiță, adăugând uleiul 
turnat câte puțin și zeama 
de lămâie. Se potrivește 
de sare. Când este gata, 
se amestecă cu ceapa 
tocată mărunt. Este o 
salată puțin . . 
costisitoare 
și foarte 
gustoasă.
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Instruirea - 
principala 

preccupare a 
Casei de cultura

Casa de cultură se află, ca și toate 
unitățile de acest fel din județ și din țară, 
în plină perioadă de tranziție spre cine 
știe ce. Dna Victoria Moldovan, direc
toarea instituției, ne spune:

- Ne-am adaptat și ne adaptăm ce
rințelor actualei etape. Este adevărat că 
momentele artistice s-au rărit.

- Ce formați artistice există in 
prezent?

- Ansamblul “Doina Mureșului” și 
teatrul de păpuși. încercăm să alcătuim 
și o formație de teatru. Am dezvoltat 
foarte mult activitatea de instruire, cer
curile de specialitate.

- Câte cercuri aveți?
- Opt, care funcționează bine. De la 

croitorie până la mecanici auto.
- A veți în incintă și un bufet.
- Avem și ne aduce bani frumoși.

\ --____ .

Pagină realizată de 
Cornet POENAR, Traian BONDOR 

Fotografii: Traian MÂNU

,-----------------------------------------------------------------------------------

Colaborare fructuoasă cu chinezi
în urma unei vizite efectuate de către con

ducerea SC Chiquita Prod Com SRL Orăștie în 
China s-au pus bazele unei societăți mixte de 
producere a băuturilor alcoolice.

Până în prezent s-a semnat un protocol între 
cele două părți urmând ca într-o perioadă scurtă 
de timp societatea mixtă să-și înceapă acti
vitatea. Tehnologia de producere a băuturilor 
alcoolice este de proveniență românească, iar 
promovarea pe piața chineză a lichiorurilor 
purtând marca "Chiquita" Orăștie reprezintă un 
pas în premieră absolută a producătorilor români 
de băuturi spirtoase pe piața din China.

După cum ne-a informat dl Dorel Depcea, 
patronul societății Chiquita Prod Corn SRL Orăștie, 
deja un prim lot de 20000 de sticle de lichior a luat 
drumul spre Beijing, urmând ca în luna martie a.c. 
să fie semnat un contract cu partea chineză ce 
va permite o dezvoltare substanțială a producției 
de lichior la Orăștie, precum și crearea a cel puțin 
100 de noi locuri de muncă.

Faptul este remarcabil mai cu seamă din 
punct de vedere social - situație în care peste 
100 de persoane pot dobândi un loc de muncă - 
având în vedere momentele dramatice prin care 
trec majoritatea firmelor.

Poștășița

Dna Elena Popa lucrează ca factor la ofi
ciul poștal din localitate și duce zilnic acasă la 
oameni 36 de exemplare ale ziarului “Cuvântul 
liber”. Din discuția cu dânsa am aflat că publi
cația cotidiană a județului Hunedoara este citită 
și apreciată în Orăștie și sunt foarte mulți 
oameni în localitate care se abonează de mulți 
ani. Ceea ce ne bucură este faptul că numărul 
de abonați nu scade, ci are tendințe de 

k ere ște re.___________________________________

Declinul economic pe 
care i-a înregistrat societa
tea românească după 1990 
a avut implicații dintre cete 
mai dramatice. Uzina Me
canică Orăștie, actualmente 
ROMARM SA, a fost 
puternic afectată de către 
acest fenomen, în timp de 
7-8 ani câteva mii de saia- 
riați fiind disponibiiizați.

Lipsa fondurilor din 
partea MApN pentru sus
ținerea unor comenzi ne
cesare armatei a condus 
ia mari dificultăți financi
are care și-au pus am
prenta pe activitatea de 
producție tradițională.

După o perioadă de 
lungi căutări și mari efor
turi pentru ROMARM 
Orăștie a apărut o șansă 
care dă mari speranțe lu
crătorilor de aici.

IIWESTITII DE VIITOR LA ROMARM SA 
ORĂȘTIE

Despre ce este vorba /- 
am rugat pe domnul loan 
Matei, directorul generai ai 
societății, să ne spună câ
teva cuvinte.

- După o perioadă de in
tense căutări privind relan
sarea activității de pro
ducție în unitatea noastră, 
putem să informăm cititorii 
ziarului "Cuvântul liber”, 
cât și pe cei care trăiesc și 
locuiesc în zona Orăștiei, 
că ROMARM este benefici
ara unui contract pentru o 
turnătorie de tuburi din 
fontă ductilă, investiție pe 
care o realizăm cu parte
neri din Germania.

Investiția de față se de
rulează cu sprijin guverna
mental și creează posibili
tatea de a se produce tu
buri din fontă pentru aduc- 
țiunile de apă atât pentru 
piața internă, cât și cea 
externă.

- Die director general, 
ați spus că societatea 
ROMARM este deja bene
ficiară a acestui contract. 
Când estimați că această 
investiție va intra în pro
ducție?

- Din datele pe care le- 
am convenit, turnătoria va 
intra în producție în anul 
2000. în acest sens s-a

F
stabilit un grup de specia
liști de către partea ger
mană cât și de către noi ca
re lucrează deja la noua in
vestiție.

- Ce aduce nou în pri
vința certitudinii producției 
și a numărului de personal?

- Turnătoria de tuburi pe 
care o vom pune în funcțiune 
din anul viitor reprezintă o 
soluție de viitor pentru întrea
ga unitate atât prin volumul 
producției ce se va realiza 
cât și prin cel al veniturilor 
financiare scontate.

Odată cu finalizarea in
vestiției vom intra în con
curență reală cu marii pro

ducători de acest tip de 
produse din Europa, fapt ce 
ne obligă să avem din start 
în atenție aspectul calității 
și cel al prețului.

- Die director general, 
din câte cunoaștem în ur
mă cu câțiva ani s-a intro
dus în fabricație și o gamă 
largă de produse agricole. 
Ce faceți în prezent în 
acest sens?

- Una dintre alternative 
a fost și aceea de a pro
duce utilaje agricole - mo- 
tocositoarea "Cosana” cât 
și o gamă largă de acceso
rii și unelte pentru 
prelucrarea pământului.

Dincolo de acest tip de 
produse, recent s-a omo
logat o mașină polifunc- 
țională de prelucrare a 
lemnului - "Woody” - ce 
poate fi utilizată în atelie
rele de tâmplărie.

Fără a vă da date 
exacte despre prețurile 
acestor produse pot să-i 
informez pe clienții noștri 
sau viitorii clienți că 
utilajele sunt de o foarte 
bună calitate, iar prețurile 
sunt mai mici decât la alți 
producători.

Pentru a veni în spri
jinul celor interesați so
cietatea noastră a promo
vat și un sistem de vân
zare în rate, situație ce dă 
o șansă producătorului 
agricol de a-și procura uti
lajele necesare muncii 
pământului.
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Ce se întâmplă cu Oamenii nu

| ză, societățile private, avea | 
Isă ne mărturisească cu mare , 

amărăciune dl Remus Dara, • 
| administratorul SC Riviera | 
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nume, nu au vreme să caute cuvinte alese, le spun oblu, cum ar zice 
ardeleanul, exact ce au pe suflet. Am procedat astfel și la Orăștie 
punându-le oamenilor o singură întrebare și anume: “Știți ce se 
întâmplă cu țara?”
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siblității de a plăti noile taxe și 
impozite stabilite de către mi
nistrul finanțelor Decebal 
Traian Remeș.

Dl Remus Dara este de 
părere că s-a avut în vedere 
salvarea cu orice preț a buge
tului, dar s-a omis un lucru 
fundamental și anume că ni
velul taxelor care trebuie plă
tite și mai cu seamă timpul în 
care se cer să fie achitate vor 
distruge firmele private, fără 
să mai existe o speranță pen
tru cei care doresc să pună 
bazele unei afaceri personale.
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Nimic nu 
merge bine

C. Medrea: Ce 
se întâmplă în Ro
mânia? Se întâm
plă că toate merg 
rău. Rău de tot. 
Unitățile economi
ce se închid una 
după alta sau își 
restrâng activitatea 
și oamenii rămân 
fără loc de muncă.

- Unii iau bani mulți, milioane.
- Banii se duc repede.
- Chiar nimic nu merge bine în 

țară?
- Nimic. Am sperat în 1996 la 

ultimele alegeri că lucrurile se vor

schimba în bine. Tocmai de aceea 
am votat schimbarea. Dar uite că 
schimbarea nu se produce. Și oa
menii o duc tot mai greu.

G . S t o i c a : 
Domnule, vă 
spun un lucru de 
care sunt con
vins: suntem pe 
cale să pierdem 
țara. Vă rog să 
consemnați așa 
cum am zis.

- Cum adică 
s-o pierdem?

- Așa cum zic. Și noi suntem de 
vină pentru asta, și conducătorii și 
oamenii de rând.

- Tot nu este încă limpede.
- Păi nu vedeți că ne înglodăm 

în datorii la forurile financiare inter
naționale? ■

mai pot
M. Cristea: 

De la o zi la alta 
este tot mai rău. 
Prețurile cresc 
continuu și nu 
este departe 
ziua când oa
menii nu vor 
mai putea su
porta.

- Cei din frun
tea țării spun că, înainte de a ne fi 
bine, trebuie să ne fie rău.

- Bine, bine, dar cât de rău să ne 
fie și câtă vreme? Ar fi bine să li se 
spună oamenilor asta. Poate mulți 
ar înțelege.

M.Fica: Am muncit mulți ani la 
fabrica de mobilă, acum sunt în 
pensie și primesc 437.000 lei pe 
lună. Din ăștia am plătit la bloc 
240.000 lei. Cu ce mai rămân? 
Piața este tot mai scumpă. Uneori 
prețurile cresc așa de mult că te 
sperie.

- Se anunță noi scumpiri la 
energia electrică și la căldură.

- Am auzit. Este pur și simplu 
scandalos. Ar trebui să le fie rușine 
celor pe care i-am ales acum doi 
ani.

Nostalgie? 
Nu.

G. Stoica: Câțiva ani după 
1989 oamenii au dus-o bine și 
speram să o ducem și mai bine. 
Dar uite că trăim tot mai rău.

- Sunteți nostalgic?
- Da, sunt. Și nu numai eu ju

dec așa, ci aproape toți oamenii.
L.Cătănie!: Am rămas ca mulți 

alții fără serviciu. Noroc că am ceva 
pământ în satul Romoșel. Și cred 
că voi merge acolo să lucrez pă
mântul.

C.Timofte:
Sunt la curent cu 
tot ce se întâm
plă în țară prin 
intermediul pre
sei și radiotele- 
viziunii.

- Și ce se în
tâmplă?

- Numai rău. 
Ceea ce este

mai grav e că oamenii și-au 
pierdut orice speranță că va fi mai 
bine cândva.

- Nu credeți că va fi mai bine?
- Nu. Nu cred în mincinoșii ce 

conduc țara. Tocmai de aceea 
oamenii ies în stradă, blestemă și 
înjură. Și pe bună dreptate.
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ANUNȚ PUBLICITAR
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 
“COMBOR” - SA Orăstie, cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 3, județ Hunedoara, cod fiscal R 
2146879, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/39/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animaie cu specializarea în 

nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
- Contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
- Comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile 

zootehnice, precum și desfacerea prin magazinele proprii către crescătorii particulari.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O. R.C.): 8.067.616 mii lei. 
Cifra de afaceri conform bilanțului din anul 1997: 10.824.410 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat: 92.494 mii lei.
Structura acționariatului la data de 06/08/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 225.893 70,00
SIF 89.388 27,70
FFM 7.424 2,30
TOTAL 322.705 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 5.647.325.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Portofoliu Oferte a FPS București, strada Stavropoleos, nr. 6, camera 4, parter, tel. 04- 01/ 
3036335, 3036347, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului limită de depunere a 
ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 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 169.419.750 lei se achită la BRD - SMB, în contul nr. 

251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/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 
la 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, 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, 
camera 4, parter, sect. 3, București, până la data limită de 12.03.1999, ora 12,00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (12.03.1999), ora 14,00, 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 DVDA - telefon 01/ 3101693, fax 
01/3101694.

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

' ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22’Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 100 % din acțiunile Societății Comerciale “TRANSURBAN” - SA 
Orăștie, cu sediul în Orăștie, str. Pricazului, nr. 7, județ Hunedoara, cod fiscal R 7838757, număr 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/854/ 1995, având:

Obiectul principal de activitate: Transport urban și interurban de călători; transport 
mărfuri și produse alimentare.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 644.925 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 478.979 mii lei 
Pierderea pe semestrul I 1998: 100.910 mii lei.
Structura acționariatului la data de 21.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 25.797 100,00
SIF
FFM
Manager •
TOTAL 25.797 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 644.925.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare și garanția 
de participare în valoare de 19.347.750 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției 
Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 08.03.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS 

Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 15.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, tel. 054/ 
211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

ORDIN NR.880/02.NOV. 1098
Privind reglementarea închirierii spațiilor din 

unitățile sanitare în vederea înființării de 
cabinete medicale
Ministrul Sănătății

A T

în temeiul art.13, din Ordonanța Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și 
funcționarea cabinetelor medicale

în baza HG nr.244/1997 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, 

emite prezentul
ORDIN

Art.l Cabinetele medicale vor putea fi înființate atât în spații private, amenajate și autorizate legal 
cu această destinație, cât și în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau in alte spații puse 
la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale.

în acest scop, bunurile imobile și mobile utilizate în prezent pentru activități medicale și care 

pot servi organizării și funcționării unui-unor cabinete medicale, se închiriază până la vinderea ori 
concesionarea lor.

Art.2 Direcțiile sanitare județene și a municipiului București vor proceda la:
- identificarea și centralizarea spațiilor ce urmează a fi închiriate;
- înregistrarea cererilor de închiriere
- soluționarea cererilor de închiriere.

Art. 3 Stabilirea criteriilor de închiriere a spațiilor din dispensare, policlinici sau alte spații aflate 
în proprietatea sau administrarea upităților din rețeaua Ministerului Sănătății se va face de către o 
comisie națională paritară formată din câte trei reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Colegiului 
Medicilor din România.

Comisia națională paritară se va înființa în termen de 5 zile de la data apariției prezentului 
Ordin.

La nivel județean se vor înființa comisii paritare, formate din câte doi reprezentanți ai Direcției 
Sanitare Județene și organizațiilor teritoriale a Colegiului medicilor din România, care vor soluționa 
plângerile împotriva modului de rezolvare a cererilor de închiriere formulate de către medici.

Contestațiile împotriva modului dc soluționare a plângerilor de către comisiile paritare județene 
sunt de competența comisiei naționale paritare.

Art.4 Cabinetele medicale din structura unităților sanitare vor fi închiriate la cerere medicilor care 
posedă autorizație dc liberă practică și care în prezent își desfășoară activitatea în aceste cabinete, cu 
obligația menținerii actualei destinații a spațiului.

Art.5 Medicii care folosesc spațiile ce urmează să fie închiriate vor beneficia de regimul 
prevăzut la art.4 numai dacă nu dețin un alt spațiu și numai pentru un singur spațiu destinat 
cabinetului medical.

Art.6 Direcțiile sanitare județene și organizațiile teritoriale ale colegiului medicilor vor colabora 
cu autoritățile locale și vor face roate demersurile necesare pentru ca spațiile, care în prezent sunt 
destinate activităților medicale și sunt în proprietatea sau administrarea autorităților locale, să-și 
păstreze actuala destinație și să fie închiriate cu același scop medicilor care în prezent le folosesc și 
care își manifestă intenția de a Ic închiria.

□RDIN NR.7O/O3.O2.1999
Privind aprobarea documentației pentru 

înregistrarea cabinetelor medicale, a modelului 
certificatului de înregistrare, a modelului 

Registrului unic al cabinetelor medicale și a 
metodologiei de completare a acestora 

Ministrul Sănătății
în temeiul art.5 din Ordonanța Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și 

funcționarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
1, nr.328 din 28 august 1998,

în baza Hotărârii Guvernului nr.244/1997 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Sănătății, modificată, emite prezentul
ORDIN

Art.l Se aprobă documentația pentru înregistrarea cabinetelor medicale, modelul certificatului de 
înregistrare, modelul Registrului unic al cabinetelor medicale și metodologia dc completare a 
acestora, prevăzute în anexele nr. 1-4.

Art.2 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin;
Art.3 Direcțiile de sănătate publică vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexa nr.1
Documentația pentru înregistrarea cabinetelor 

medicale
1. Cererea de înregistrare a cabinetului medical
2. Autorizația de liberă practică a medicului sau, după caz, autorizațiile dc liberă practică a 

medicilor grupați în asociații sau constituiți în societate civilă medicală.
3. Avizul Colegiului medicilor județean sau al municipiului București cu privire la formele dc 

exercitare a profesiei de medic, prevăzute de art. 1 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998.
4. Dovada titlului de deținere a spațiului în care funcționează cabinetul medical (contract de 

vânzare-cumpărare, contract de închiriere etc.).

Direcția de Sănătate Publică a județului 
Hunedoara - Deva

Organizează concurs în data de 3 martie pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

> 1 post inspector de specialitate - studii superioare economice, la 
Serviciul RUNOS.

> 1 post inspector de specialitate - studii superioare economice, la 
Biroul Buget.

> 1 post referent - studii medii economice, la Serviciul Contabilitate-financiar.
> 1 post inginer, la compartimentul Investiții și aparatură de înaltă 

performanță.
> 1 post operator date (studii medii).
> 1 post șofer (muncitor tr.lll), la Serviciul Administrativ.

Relații suplimentare'la Serviciu! RUNOS a! Direcției de Sănătate Publică Deva, j

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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• Multă sănătate, fericire, "La 
mulți ani”! doamnei inginer Monica 
Borza, cu ocazia zilei de naștere. 
Familia Azamfiroaiei. (6465)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând parcele teren intravilan, 
Orăștie, zona spitalul nou, șoseaua 
de centură, suprafața unei parcele 
67 mp, tel. 094/863647 (6919)

• Vând casă cu spațiu comer
cial amenajat “Restaurant”. Deva 
str. Cloșca, nr.16. Tel. 627567 (6284)

• Vând casă, curte și grădină 
1000 mp în centrul satului Rapolțel 
nr. 92, lângă izvorul de apă termală 
și minerală. Informații la tel. 223311. 
(9146)

• Vând minirestaurant in Deva. 
Tel. 622028. (9144)

• Societate comercială vinde 
apartament 3 camere, 72 mp. 
parter, str. Ion Creangă, cu proiect 
spațiu comercial. Tel. 219232,092/ 
281895. (9142)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Progresului. Tel. 216483,092 
712716 (9130)

• Vând spațiu comercial în 
Deva, str. Eminescu, nr.48. Tel. 056 
192637. (9506)

• Vând casă în Hunedoara, preț 
avantajos. Informații tel. 716568, 
zilnic. (6459)

• Vând casă, anexe, Orăștie, 
str. T.VIadimirescu, nr.29. Informații 
la domiciliu. (6921)

• Vând urgent Renault 21,an 
fabricație 1987, catalizator, înma
triculat, deosebit, preț 6000 DM, 
discutabil, videorecorder “Mega
vision”, C D."Sony”,dublu casetofon 
"Fisher''impecabil. Tel. 213045. (9131)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1984. Tel. 672130 (6445)

• Vând Dacia 1300, îmbunătățiri, 
stare foarte bună, 15 milioane, nego
ciabil, Lăpușnic, nr. 35, com. Dobra.

• Vând automobil Mazda Diesel 
1986, preț 4300 DM, negociabil. 
Informații tel. 092/485393 (6466)

• Cumpăr celulare GSM, de
fecte, sparte sau codate, even
tual repar, decodez. Tel. 094 
859958. (6263)

• Vând mobil Siemens S 6, L.I.- 
I.O. cu încărcător casă și mașină 
250 DM. Tel. 092/411509

• Vând dulap vitrină, masă, 
oglindă (furnirate). Tel. 216590.

• Cumpăr pat suprapus, pentru 
copii. Tel. 217694.

• Vând convenabil robot 
patiserie, mese mari inox, marmură, 
dulap frigorific cu 2 uși, vitrină 
frigorifică, ambalaj bere, mașină 
măcinat cafea industrială, mese, 
scaune, rafturi. Tel. 213045. (9131)

• Vând piese pentru BMW 318 
(ursuleț), motor, cutie etc. Tel.
216483, 092 712716 (9130)

• Vând mașină de spălat, motor 
BMW, preț 480.000, negociabil. 
623258 (6444)

• Viagra, 120.000, spray contra 
ejaculării rapide 159.000,01/6376273, 
092/342628,092/342629. (OP)

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

• S.C. MASE PLASTICE SRL
HUNEDOARA vinde ambalaje 
polietilenă imprimate. Tel/ 
fax 054/716112 (6563)________

• Vând vaci cu lapte și pentru 
sacrificat. Informații tel. 094/ 
812589. (6918)

• S.C. ROMAVICOM SRL DEVA, 
fermă particulară de păsări, cu sediul 
în Mintia, platforma Casa Agrono
mului, vinde zilnic, inclusiv sâmbăta, 
între orele 8-16, pui vii. Informații 
suplimentare tel. 233484 (OP)

• Contabil autorizat țin 
contabilitate pe calculator. Tel. 
212995. (6442)

• S.C. Gef Facilities S.R.L., cu 
sediul în Deva, str.Apuseni,nr.1, 
angajează agent comercial pentru 
orașul Hunedoara, cu domiciliul în 
Hunedoara, studii medii, experiență 
în domeniu. Vârstă maximă 30 ani, 
C.V.tel 230930. (9141)

• Oportunitate pe 1999 în DS Max 
Canada. Formare gratuită în mar
keting direct, organizare, manage
ment. Profit asigurat atât în formare, 
cât și după. Experiența în domeniu 
nu este necesară. Sunați acum,start 
imediat. Tel. 627527 (6310)

• PRO TEST LaborTech 
București selecționează chi- 
miști/ingineri chimiști cola
boratori pentru distribuire 
zonală echipamente de labo
rator. Așteptăm CV la tel/ 
fax. 01/3226916. (OP)

NCHIRIERI

• S.C. Condor S.A. Deva anunță 
pierderea certificatului nr. 4035/2 
eliberat la data de 13.09.1994, de 
către Direcția Generală a Finan
țelor Publice Deva. Se declară nul. 
(9143)

• Pierdut permis de conducere, 
categoria B, pe numele de Bozga 
Teodor Marius. îl declar nul. (6464)

• Vineri. 19.02.199», se 
împlinesc 6 săptămâni de când a 
plecat de lângă noi cea mal buna 
soție, mamâ ș< bunică

DOINA OPREA
Te vom iubi mereu șl nu te vom 

uta nickxlatâ! (8719)

• Ofer spre închiriere apartament 
2 camere, Gojdu. Tel. 229259. (9145)

• Ofer spre închiriere spațiu 40 
mp, str. Liliacului, ideal pentru 
magazin,- birouri, cabinet medical. 
Tel. 094 515445 (9150)

• Caut gazdă în Petroșani. Tel. 
094)854038

OFERTĂ DE
SERVICII

• Societatea comercială 
“DIVERS” SRL TECUCI angajea
ză muncitori calificați (măcelari, 
tranșatori, preparatori) pentru a 
munci în Germania. Ne puteți 
contacta la numerele de telefon: 
036/820428, 036/814871, 094/ 
514754,094/514755. (OP)

• S.N.Romarm S.A.București - 
sucursala Orăștie angajează 
automacaragist,condiții: șofer 
profesionist categoria'C, autoriza
ție ISCIR pentru automacara, 
vechime în meserie minimum 3 ani. 
Informații suplimentare serv 
R.U.R.S. tel. 241040, int233,257.(2)

• Angajez barman, vând apar
tament două camere Deva. Tel. 
092/346397. (9123)

• Efectuez transport auto 1 
tonă, cu Renault Trafic. Tel. 216483, 
092 712716 (9130)

• Soția Asinefta și fiica Felicia 
reamintesc celor care l-au 
cunoscut și prețuit că se împli
nesc 6 săptămâni de când s-a 
stins din viață bunul lor soț și tată

din Cărmăzănești, comuna Gura- 
sada. Parastasul astăzi, 18 fe
bruarie 1999, la Biserica din satul 
Cărmăzănești.Bunul Dumnezeu 
să-i dea odihnă veșnică. (9101)

• Azi se împlinesc 6 luni de 
când a plecat dintre noi draga și 
scumpa noastră prietenă

MARIA TRIF
din Brad. Lacrimi și flori pe tristul 
tău mormânt. Prietenele Natalia 
și Viorica.

f PRONO
CONCURSUL DIN 21 FEBRUARIE KW

1. Udinese (6) - Bari (10) 1
Gazdelor le surâde victoria: Bari șchioapătă în ultimele 

etape în meciurile din deplasare.
2. Milan (3) - Cagliari (11) 1
Milan, în creștere de formă, nu-și face probleme cu Cagliari.
3. Bologna (9) - Empoll (18) 1X
Lanterna roșie ar putea ciupi un punct la Bologna.
4. Lazio (1) - Inter (5) 1
Va sparge gheața Inter în deplasare? E greu de spus. Ne 

îndoim că Lazio va ceda fie și un punct.
5. Salernitana (16) - Parma (4) 2
Jucând cu o echipă ce “candidează” la retrogradare, Parma 

și-ar mai putea rotunji numărul de puncte.
6. Venezia (13) - Perugia (12) 1XIDe 7 etape, gazdele n-au pierdut acasă...

7. Sampdoria (17) - Piacenza (15) 1X

"Samp" ar avea posibilitatea să acumuleze trei puncte 
prețioase. Oaspeții se mulțumesc și cu un punct.

8. Fiorentina (2) - Roma (7)
Meci greu pentru gazdele lipsite de câțiva jucători de bază.
9.Juventus (8) - Vicenza (14) 1
Normal ar fi o victorie a gazdelor.
10. Cremonese (20) - Brescia (5) 1X
Cremonese are terenul suspendat. Deci, Brescia are un 

ușor avantaj.
11. Lecce (3) - F. Andria (19) 1
Un meci în care gazdele vor mai adăuga 3 puncte în 

clasament.
12. Ravenna (8) - Genoa (12) 1
Dacă Ravenna dorește să mai urce în clasament și-ar 

putea apropia victoria.
13. Napoli (10) - Reggiana (18) 1
Napolitanii sunt favoriți.

• Familia îndurerată anunță 
trecerea în neființă, după o grea 
suferință, a celui care a fost

LIUBOMIR MIATOV
de 66 ani. înmormântarea are loc 
astăzi, ora 13, la cimitirul ortodox 
din Călan. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (9507)

• Din partea Biroului 
executiv al Filialei 

Hunedoara a Partidului 
Național Român

Filiala județeană Hunedoara a 
PNR aduce și pe această cale 
mulțumiri Consiliului județean, 
Prefecturii, agenților economici, 
instituțiilor și persoanelor fizice, 
precum și conducerilor partidelor 
politice care prin coroane, flori, 
mesaje, sprijin material și moral 
au fost alături de familia greu 
încercată a celui care a fost un 
distins militant pentru binele 
hunedorenilor

ec. GHEORGHE DREGHICI 
vicepreședinte al Consiliului 
județean și președinte al Filialei 
Hunedoara a PNR. în aceste 
momente de profundă durere 
exprimăm întreaga noastră com- 
pasiune familiei’îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace pe bunul și apreciatul 
nostru coleg!

• Familia Dreghici aduce sin
cere mulțumiri Consiliului jude
țean, Prefecturii, celorlalte insti
tuții județene și teritoriale, tuturor 
firmelor, rudelor, prietenilor și 
cunoscuților care i-au fost alături 
și i-au acordat întregul lor sprijin 
material și moral la greaua 
pierdere suferită prin decesul 
celui care a fost

ec.GHEORGHE DREGHICI
un minunat soț, tată și socru. 
Nu-I vom uita niciodată!

• Familia îndurerată mulțu
mește tuturor celor care i-au fost 
alături și l-au condus pe ultimul 
drum pe iubitul lor soț, tată și bunic

TENCZLER FRANCISC 
IOAN

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

S.C. "ROMCAMION" 
S.A.

str. Depozitelor, 
nr.17

Efectuează inspec
ții tehnice periodice 
(ITP) la autovehicule 
echipate cu motoare 
Diesel, fiind autorizată 
de către Registrul 
Auto Român pentru 
aceste lucrări.

SC Agro mec Deva
• închiriem în Deva și în împrejurimi spații 

de producție și comerciale cu toate dotările 
necesare;

• Vindem diverse utilaje agricole în stare 
de funcționare, inclusiv tractoare și combine;

• Executăm reparații la motoare Diesel de 
orice tip, inclusiv pentru autoturisme străine.

Dacă aveți probleme cu motorul, nimic 
mai simplu, adresați-vă la Centrul de reparații 
motoare, situat în Deva, str. Depozitelor, nr.10, 
telefoane: 222195; 224785; 221902, zilnic, între 
orele 8-16.

SC “Chimica” Sfi Orăștie
Convoacă Adunarea Generala a Acțio

narilor în ședință extraordinară în data de 
27.02.1999, ora 10, la sediul societății din strada 
Codrului, nr.24.

Obiectul ședinței este aprobarea progra
mului de restructurare a activității societății.

în cazul în care prezența acționarilor nu 
întrunește cel puțin trei pătrimi din capitalul social, 
ședința se va ține a doua zi, 28 februarie 1999, 
ora 10.

Banca Agricolă SA
Sucursala Coordonatoare 

Hunedoara-Deva
Vinde la licitație publică mașină de tăiat 

profile, mașină de confecționat cuie și mașină 
de ascuțit cuie.

Utilajele se află la sediul societății SC 
PRODCONSCOM SRL Teiu, comuna Lăpugiu de 
Jos, sat Teiu, nr.53.

Licitația va avea loc în data de 19.02.1999, ora 
12, la biroul executorilor judecătorești de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara.

Informații la telefoane 054/213001, 213949, 
Banca Agricolă SA Deva.
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Organizează concurs (examen) pentru 
ocuparea unui post de operator PC la 
stația de calcul, în ziua de 10 martie 1999, 
ora 9, la sediul său din str. Libertății, nr.17.

Condiții minime obligatorii la concurs (examen) sunt:
a) studii medii de specialitate și vechime în specialitate de 

3 ani;
b) vârsta: maximum 40 de ani;
c) cunoștințe operare PC: WINDOWS '95/'98, OFFICE 

'95/'97 (WORD, EXCEL), FOXPRO.
Informații și tematica concursului (examenului) se vor 

primi de la Primăria municipiului Hunedoara, unde se va 
depune și dosarul cu actele cerute-de lege, ultimul termen de 
depunere a dosarelor fiind 9 martie 1999, ora 15.

Informații suplimentare la telefon 054/713766.
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Societatea Națională a Apelor 
Minerale - Sucursala “Vest*
Cu sediul în Deva, str. T. Maiorescu, nr.2 
Angajează șofer profesionist pentru 

autoturism “Dacia”:
Informații la telefon 234334

V- ------ ------------- “7

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA
Organizează la data de 04.03.1999 selecție de 

oferte în vederea redactării și editării “Monografiei 
orașului Petrila”. .

în caz de neprezentare de oferte, selecția se va 
repeta în fiecare zi de joi a următoarelor săptămâni.

Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului 
Petrila din str. Republicii, nr.I96, telefoane: 544241; 
550760. ’
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12.05 TVR Craiova 13.00 Mistere 
și minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Dosarele istoriei (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia Simpson (s, 
ep. 13) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
408) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.55 Telesport 21.00 
Primul val (s, ep. 13) 21.50 
Memorialul durerii (do) 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport 

z
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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 15.30 Ecclesiast '99 
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. 14) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 409) 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială
20.55 Telesport 21.00 Ponette 
(dramă Fr. 1996) 22.40 Jurnalul de 
noapte. Sport 
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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) 15.10 Tradiții 16.30 Timpul Europei 
17.00 Desene animate 17.30 
Medicina pentru toți (mag. med.)
18.10 Camera ascunsă 18.35 Fa
milia Simpson (s, ep. 15) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 410) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție speciaîă 20.55 
Telesport 21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 4) 21.30 Impact 23.20 Jurnalul 
de noapte. Sport 
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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 Tribuna' partidelor 
parlamentare 15.30 Conviețuiri 
(mag.) 16.30 Personaje celebre (d.a) 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 411) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 20.55 
Telesport 21.00 Ivanhoe (s, ep. 1)
21.55 Reflecții rutiere 22.05 Cu 
ochii’n patru 22.50 Jurnalul de 
noapte. Sport

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. 138) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.3C Tradiții inter
pretative 17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Care pe care! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate!
20.15 Mistere și minuni (s, ep. 28) 
22.00 Iubire în lumea bună (f.p. Anglia
1994) 

9.00 Documente culturale (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) 
13.05 Primul val (s/r) 13.50 Video- 
caseta muzicală 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 SOS - La capătul lumii (s) 16.00 
Țiganca (s, ep. 1J9) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei 20.10 Mistere și 
minuni (s, ep. 29) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru liric 

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Opinia publică (r) 11.00 Mapamond 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.50 
Dora 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. 140) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tradiții 18.00 Care 
pe care! (cs) 20.10 Mistere și minuni
(s) 22.00 Eliberarea copiilor (dramă 
SUA 1994) 23.35 Meridianele 
dansului 

8.00 Desene animate (r) 9.00 Cultura 
în lume (r) 9.30 Lumea bărbaților (s/r)
10.50 în compania vedetelor (r) 11.45 
Profil interpretativ 12.05 Sunset 
Beach (s/r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 SOS - La capătul lumii (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 141) 16.50 
Santa Barbara (s) 17.30 De 
dragoste... 18.00 Care pe care! 19.10 
Față în față cu autorul 20.10 Mistere 
și minuni (s, ep. 31)21.00 Ultimul tren 
(em. economică) 22.00 Murdar ca un 
înger (dramă Franța 1990)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de femeie 
^s) 11.20 Cafeneaua de la graniță 
(co. Canada 1990) 13.30 Planeta vie 
(do) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 174) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 93) 18.00 
Uraganul (s, ep. 25) 19.00
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, ep. 24) 
22.00 Viitorul începe azi (s) 23.00 
QbservatoT 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 fod 5.30 
Dallas (s, ep. 175) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 94) 18.00 
Uraganul (s, ep. 26) 19.00 
Observator J9.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Cactus Jack (co. SUA 
1979) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Schimbul 
de noapte (talkshow) 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Regele războinic 
(f. istoric Anglia 1996) 13.30 Planeta 
vie (do) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 176) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 95) 18.00 
Uraganul (s, ep. 27) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Legi nescrise (f.a. 
SUA ’95) 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. 177) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 96) 18.00 
Uraganul (s, ep. 28) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 21) 
22.00 Procurorul (s, ep. 21) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Terminatorul (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) 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 
Sweet Talker (co. Australia ’91) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Seinfeld (s,e p. 173) 
23.00 Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Audiența națională (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 Sweet Talker (f/r)
12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Hercule (s, ep. 1) 14.00 Xena 
(s) 15.00 Hangtime (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV 1,7.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Relativity (s, ep. 2)
21.30 NYPD Blue (s, seria V ep. 2)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Susan (s, 
seria II ep. 2) 23.00 Știrile PRO TV
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) 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 Secret Sins of 
the Father (dramă SUA 1994) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s,e p. 25) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 Pro 
și contra (talkshow) 0.45 
Chestiunea zilei 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Secret Sins of the 
Father (f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r)
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 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 116) 21.30 Mercenarii (s, ep. 5)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi (s, 
ep. 22) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Sport Magazin (r) 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, ep. 62) 16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s) 16.35 
Malcolm și Eddie (s) 18.00 Știri, 
Meteo, Sport 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 32) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Căutând-o pe 
Jenny (dramă SUA 1990) 22.00 
Poză la minut (s, ep. 13) 

7.00 Povești de iubire (r) 8.30 
Cinemagia (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. 63) 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. 33) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Brooklyn 
South (s, ep. 13) 21.30 Dosarele 
Y 2Z30^țiri 23;00 Ulțimaediție 

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 Meria Mercedes (s, ep. 
64) 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,e p. 34) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Comisarul Rex (s,e p. 13)
21.30 CI5: Profesioniștii (s, ep. 13)
22.30 Știri 

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,e p. 65) 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,e p. 35) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Un erou 
neobișnuit (f.a. SUA 1977) 22.00 
Frasier (s, ep. 25) 22.30 Știri

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 De la 

4) lume adunate... 12.30 Conviețuiri 
•JJ 13.10 Mistere și minuni (s/r) 14.10 
g Santa Barbara (s/r) -15.00 
* Ecoturism 15.30 Emisiunea în limba 
& germană 17.30 Mapamond 18.00 

jj Ora Warner. Animaniacs (d.a) 19.00 
0 Sunset Beach (s, ep. 412) 19.55 

Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 20.55 

*O Telesport 21.00 Tânărul.Mussolini 
d (f- biogr. It./Germania/Spania 1993, 

p. II) 22.35 Jurnalul de noapte 22.50 
Planeta cinema

9.00 Lumină din lumină (r) 9.30 
Biserica satului (r) 9.40 Tezaur 
folcloric (r) 11.00 Ivanhoe (s/r) 11.50 
Studioul șlagărelor 12.10 Sunset 
Beach (s/r) 13.05 Cu ochii’n 4 (r)
15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 SOS - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 142) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor-parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii 19.10 
Arhive românești 19.40 Dreptul la 
adevăr (r) 20.20 Mistere și minuni (s, 
ep. 32) 21.10 Vânare de vânt (div.)
22.45 Elizabeth R (s, ep. 7)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 12.30 Cțonici'
paranormale (s, ep. 16) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Legea lui Burke (s, ep. 8) 
15.20 Navarro (s) 16.50 Caracatița 
4 (s, ep. 10) 18.00 Uraganul (s,e p. 
29) 19.00 Observator 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 23) 20.50 
Asasinul din trecut (thriller SUA
1995) 22.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 24) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Tropical 
Heat (s, ep. 28)

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. 14) 21.30 
Goonies (f.a. SUA 1985) 23.00 Știrile 
PROTV-

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. 66) 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. 36) 20.30 Alegeți 
filmul! 22.00 Știri 22.30 Vin de mai 
(co. romantică SUA/Fr. ’90) 1.00 
Zborul 174 (dramă SUA 1995)
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8.30 Alfa și Omega 9.05 Micuța 
Memol 9.30 Tip-Top, Mini-Top! 11.00 
Al treisprezecelea vagon (f, Franța
1996) 12.40 Ordinea publică 13.05 
A doua alfabetizare 13.35 Ecranul
14.30 Turnul Babei 16.30 
Documentar istoric 17.20 Expres 
muzical 17.50 Lumea de mâine
18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, 20.30 Prada (ep. 6) 21.25 
Camera ascunsă 21.50 Festivalul 
cântecului italian San Remo ’99, a 
49-a ediție.
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8.30 Lumină din lumină 9.05 Kiki 
Riki Miki 11.00 Viața satului 13.00 
Biserica satului 13.10 Tezaur 
folcloric 14.00 Info magazin 14.30 
Video-Magazin 17.00 Super 
golshow - joc interactiv 17.50 
Eclipsa '99 18.15 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani 18.40 Serial 
de călătorii 19.35 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Festivitatea de decernare a 
premiilor “Grammy”

8.05 S O S. - La capătul lumii (d.a)
8.30 Sporturi extreme 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Documentar arte
9.30 Pas cu pas 10.30 Documente 
culturale 11.25 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Wagner 
(s, ep. 2) 14.55 Filmele săptămânii
15.35 S.O.S. - La capătul lumii (d.a) 
16.00 Țiganca (ep. 143) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 785) 17.30 Tradiții 
18.00 Planeta Cinema (r) 19.00 
Istorie, memorie, recuperare 19.30 
Retro TV 20.25 Teatrul național de 
televiziune 21.30 Internazionale 
Milano - Juventus Torino (fotbal)
23.30 Ateneu

8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Documentar arte 9.30 A dpua 
alfabetizare 10.00 Repere vitale (r)
10.30 Documente culturale J1.25 
TVR lași 13.30 Creanga de aur 
14.00 Wagner (ep.3) 14Î50 Vitrina 
personajelor de operă 15.10 Din 
albumul ceor mai frumoase melodii 
populare 15.35 S.O.S. - La capătul 
lumii (d.a) 16.00 Țiganca (ep. 144)
16.45 Santa Barbara (ep. 786) 17.30 
Interpreți ai folclorului românesc
17.45 Un secol de cinema 19.30 Cu 
cărțile pe față 20.30 De dor... 20.45 
Clepsidra cu imagini 21.00 
Sportmania

9.00 Animal Show (ep. 27) 9.30 
Mighty Max (ep. 8)9.55 Agenția de 
presă (r)10.0 între prieteni 11.30 
Mileniul II112.00 100 grade Celsius 
13.00 Magazin sportiv 14.30 
Constelația Cinema 15.00 
Documentar 15.50 Burlacul (ep. 7)
16.15 Serbările zăpezii 17.10 Pe 
cont propriu (ep. 22) 18.00 
Uraganul (ep. 30) 19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete 20.00 
Maestrul crimei (thriller SUA, 1997/ 
1998) 21.00 Bărbatul mult visat 
(thriller, SUA, 1997)ț- 23.00 
Observator 23.30 TropicsTrieatfep. 
27) 

8.00 Spirit și credință 8.30 Câinii 
de mare (ep. 10) 9.00 Tpo și 
Mircea șou 12.30 Cele 12 munci 
ale lui Asterix 14.00 Magazin 
duminical: Duminica în familie 18.00 
Uraganul (s, ep. 31) 19.00 
Observator 19.30 Reporter TV 
Vouă 19.40 Damon (ep. 10) 20.00 
Dispariția lui Vonnie (dramă, SUA)
21.45 TeleEurobingo Show 22.45 
Agenția de presă 22.50 Serbările 
zăpezii 23.50 Inocenți cu mâini 
murdare (f) 1.30 Annie Oakley 
(western)

8.30 Călătoriile lui Gulliver (ep. 16) 
9.00 L.egenda lui Wilhelm Tell (ep. 6) 
10.00 Loiș.și Clark (ep. 13) 11.00 
Accapulcd Heat (ep. 13) 12.00 Pro
motor 12.30 Reforma la români 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Soțul și soția 
(ep. 33) 13.30 Bebe (ep. 5)' 14.00 Alo, 

Generația PRO! 15.30 Knight Rider, 
Supercomando (ep. 12) 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Profashion 17.30 
Dreptul la iubire (ep. 59) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (ultimul 
episod) 21.00 Academia de poliție 
(ultimul episod) 21.55 Știrile sportive 
22.00 Suspect de crimă V 

8.40 Călătoriile lui Gulliver (ep. 17) 9.00 
Super Abracadabra; Fiica oceanului 
(ep. 11) 11.00 Oamenii secolului XX (ep. 
2) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O propoziție pe zi 
13.05 Soțul și soția (ep. 34) 13.35 Bebe 
(s, ep. 6) 14.00 Chestiunea zilei 15.00 
Benny Hill (ep. 22) 15.30 Echipa mobilă 
16.00 Buffy, spaima vampirilor (ep. 22)
16.45 Al șaptelea cer (ep. 56) 17.30 
Dreptul la iubire (ep. 60) 18.15 Dawson 
Creak (ep. 1) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (ep. 26) 20.45 Terminatorul 
II 23.05 Știrile PRO TV; Știri sportive
23.10 Procesul etapei

7.00 Emisiune pentru copii 
10.00 Tia și Tamera (ep. 27)
10.30 Gregory Hines Show (ep. 
27) 11..30 Lumea lui Dave (ep. 
27) 12.30 Apel de urgență 
13.00 Motor 13.30 Sport 
magazin 15.00 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 4) 16.00 Pământul. 
Bătălia finală (ep. 14) 17.00 Su
per Jerry Springer. Talk-show 
18.00 Știri’18.30 Camera 
ascunsă (ep. 93) 19.00
Detectivi de elită ,(ep. 37) 20.00 
Aripi de înger (comedie, SUA, 
1990)22.00 Real TV 

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 
Tia și Tamera (ep. 28) 10.30 
Malcolm&Eddie (ep. 28) 11.00 
Gregory Hines Show (ep. 28)
11.30 Lumea lui Dave (ep. 28) 
12.00 Legături de familie (ep. 14)
12.30 Povești de iubire 14.00 
Cinemagia 14.30 Dispărută în 
noapte (suspans, SUA 1996) 
18.00 Știri 18.30 Camera ascunsă 
(ep. 94) 19.00 Detectivi de elită 
(ep. 38) 20.00 A sosit ziua 
răzbunării (război, SUA, 1964) 
22.00 Frasier (ep. 26) 22.30 Știri 
23.00 Fotbal Premier League


