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O stare de care tot mai 
mulți indivizi sunt cuprinși în 
societate, fie ei tineri sau 
vârstnici. înșelați sau 
dezamăgiți de ceea ce au 
sperat că pot să obțină și n- 
au reușit, sau, pur și simplu, 
răniți de un mediu ostil 
pentru care nu erau 
pregătiți și unde se simt 
extrem de fragili, oamenii 
se retrag în ei înșiși, se 
înconjoară, dacă pot, cu o

însingurarea
carapace protectoare, care, 
în fond, nu este altceva 
decât însingurarea. Preci
zăm că nu este vorba de o 
stare patologică, ci de o 
reacție firească.

Exemplele de acest fel 
sunt nenumărate, unele fiind 
aduse la cunoștință publică 

de mass-media. Astfel, o 
femeie din București, cu o 
viață mondenă activă înainte 
de război, refuză să mai iasă 
în lume de teama că... lumea 
actuală ar putea să o 
deprime sau chiar să o 
rănească. O altă femeie, de 
data aceasta din Tg- Mureș, 

n-a mai ieșit din curtea 
propriei case după 1989, 
muțumindu-se cu ajutorul 
oferit de preotul paroh și 
al unei rude apropiate. 
Dar sunt și semeni ai 
noștri care, plecând în 
străinătate, nu s-au rea
lizat, ajungând niște pa
ria. Acolo le este greu să

Mine! BODEA
(Continuare în pag. 2)
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Introducerea gazului metan 
în comunele Burjuc și Zam - 

o bătălie pierdută?
Un lucru asupra căruia 

primarii comunelor Zam și 
Burjuc sunt întrutotui'de 
acord este făptui că în 
comunele lor introducerea 
gazului metan a devenit o 
aventură din punct de 
vedere investiționai. 
Cauza, așa cum se vede 
dinspre ceie două consilii 
locale, este lipsa unei 
strategii de ansamblu la 
nivelul Consiliului județean

pentru introducerea 
gazului metan în 
localitățile de pe Valea 
Mureșului. "Ar fi trebuit, 
după părerea mea, să 
existe un singur proiect 
pentru conducta prin
cipală de gaz, conductă 
calibrată de așa manieră 
încât debitul să satisfacă

A. SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)

SC “ECO INVEST” SRL Deva

Exemplu de calitate și mobilitate, 
de conlucrare cu beneficiarii

• O întreprindere mijlocie cu rezultate mari; 
•în patru ani, de ia unui ia 200 de angajați;
• Cea mai bună reclamă - conduita

și încrederea;
•Dotare și tehnologii moderne;
• Motivația muncii și recompensa ei materială.

Deși ființează de numai 
patru ani, SC “Eco Invest" SRL 
Deva are un palmares demn de 
menționat. în competiția hărniciei 
și a bunelor rezultate inițiată în 
fiecare an de Camera de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, SC “Eco Invest” 
SRL Deva a ocupat locul al III- 
lea în grupa întreprinderilor 
mijlocii, pe anul 1997, deci după 
trei ani de activitate, și locul al 
IV-lea în totalul întreprinderilor 
mijlocii hunedorene. în același 
an s-a clasat pe același loc, al 
IV-lea, în întrecerea pe țară a 
întreprinderilor mijlocii, 
organizată de Consiliul Național 
al întreprinderilor Mici și Mijlocii.

- Dar cine este “Eco Invest" 
jșice face ea?

FORR E
Centrul local Deva al 

Organizației Naționale 
Cercetașii României, cu 
sprijinul Direcției Județene de 
Tineret și Sport Hunedoara, 
organizează în perioada 26- 
28 februarie, la Cabana 
“Căprioara", un stagiu de 
formare pentru șefi de unitate. 
La acest stagiu și-a anunțat 
participarea un număr mare de 
cercetași din țară, cu vârste 
între 17 și 25 de ani. Ei vor be
neficia de o pregătire teoretică 
și practică, având ca prim scop 
cunoașterea metodologiei
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Monument ridicat în centrul 
comunei Balsa de către 

notarul loan Trif și 
învățătorul Aron Todeaca 
semn "De mulțumită lui 

Dumnezeu pentru 
înjaptuirea României Mari”. 

Foto: Traian MÂNU

- Suntem o societate mijlocie 
care execută o gamă largă și 
diversă de lucrări de construcții, 
ne spune dl ing. Marcel Rinder, 
directorul general al societății. Am 
pornit de la zero, la începutul lui 
1995, la sfârșitul anului aveam 45 
de angajați, peste un an dublam 
numărul, în 1997 urcasem la 140 
de salariați, iar azi numărul lor 
este de 200, permanenți, stabilizați. 
Muncitori transferați de la alte 
unități, dar și preluați după 
calificarea prin cursurile 
organizate de Oficiul județean de 
forță de muncă și șomaj, însă toți - 
perfecționați în activitatea noastră 
concretă de producție, care 
impune organizarea riguroasă a 
lucrului, folosirea unor unelte 
moderne și tehnologii avansate de 

execuție, angajament de multe 
ori non-stop.

Se cuvine subliniat că 
tocmai prin aceste coordonate 
esențiale ale activității sale - 
competență și calitate, 
operativitate și solicitudine, 
prețuri accesibile - s-a impus 
“Eco Invest” atât de repede și 
de intens pe piața 
construcțiilor. Și mai trebuie 
menționat că gama extrem de 
largă a operațiunilor pe care le 
execută și perimetrul 
geometric atât de întins (Sibiu, 
Rm. Vâlcea, Buzău, Bacău, 
București, Brăila, Timișoara, 
Reșița, Caransebeș ș.a.), acti
vitatea din județul Hunedoara 
fiind doar de 34 la sută din 
total, i-au ridicat cota atrac- 
tivității și popularității.

în afara construcțiilor "la 
cheie”, cum se spune, firma 
este specializată în câteva

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

r Acum, în prag de primăvară, puțini agricultori sunt'' 
mulțumiți de ceea ce au putut realiza în toamna trecută, 
în special în privința însămânțării grâului. Pe de o parte, 
din cauza condițiilor climatice nefavorabile, iar pe de alta, 
din cauza nesiguranței desfacerii producției și asigurării 
unui preț minim garantat - cu toate că grâul este declarat 
ca și cultură de importanță strategică națională, s-au 
însămânțat suprafețe mult reduse, departe de cele 
realizate în anii anteriori. Fără îndoială că, în lipsa 
recoltei, aceasta va fi prețuită cum se cuvine în anul 
1999. Poate că și la export o să existe căutare, însă nu se 
știe dacă măcar vom acoperi, după cum se prezintă acum

<------------------------------------------- 1-------------------------------------- >
Puțin lucrăm, puțin avem

Chemarea 
ogoarelor 

devine presanta 
s_________________________________________________ >
culturile, cerințele pieței interne. Ca și la alte culturi, în loc 
să ne aducă valută din export, importăm serios, spre 
satisfacția afaceriștilor și sărăcirea producătorului 
autohton.

Starea cerealelor păioase însămânțate în toamna 
trecută în județul nostru este destul de precară, mai ales 
că, după scumpirea de curând a îngrășămintelor chimice, 
fertilizarea fazială nu.s-a realizat decât în proporție de 65 
la sută cu azot și 60 la sută cu fosfor, până la începutul 
acestei săptămâni. Ținând cont de faptul că pe seama 
unui kg de îngrășăminte chimice se poate obține un spor 
de recoltă de 10 kg grâu, merită totuși făcut efortul 
financiar necesar pentru a fertiliza fazial toate suprafețele 
însămânțate în toamna trecută, cheltuielile recuperându- 
se cu certitudine. Nevoia de a aplica îngrășăminte chimice 
este cu atât mai mult pusă în evidență dacă avem în 
vedere că există mari suprafețe unde de ani de zile nu s-a

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Ziua de 22 februarie 
reprezintă o zi importantă 
pentru noi, cercetașii, fiind 
Ziua Mondială a Mișcării 
Scout. Poate unii se vor 
întreba de ce s-a hotărât 
chiar această dată. 
Răspunsul este că în 
această zi, acum 142 de 
ani, în anul 1857, s-a născut 
întemeietorul acestei 
mișcări, Robert Baden- 
Powell, și în memoria sa s-a 
hotărât ca la 22 februarie să 
fie sărbătorită Ziua Mondială 
a Cercetășiei. El a adus în 
viața tinerilor ceva nou, ceva 
deosebit, un mod de a te 
pregăti pentru viață.

Lercetășiei
Robert Baden-Powell a 

urmat drumul unei cariere 
militare, care l-a dus prin 
toate colțurile Angliei, 
reușind astfel să cunoască 
atât locuri deosebite, lucruri 
impresionante, cât și 
lacunele mari ale educației 
tineretului din vremea sa. 
întors acasă ca erou 
național după războiul de 
apărare a orașului Mafeking 
din Africa de Sud, Poweli 
începe să fie preocupat din 
ce în ce mai mult de 
problemele tinerilor. Dorind 
să contribuie la remedierea 
lipsei de educație, a alcătuit 
în acest scop un program

A apărut în librării 
volumul 

“Examenul 
de capaci

tate”
A apărut în librării și 

se află în vânzare la 
“Gheorghe Lazăr” și la 
Casa Cărții Deva volumul 
“Examenul de capa
citate” -îndrumar pentru 
limba română, mate
matică, geografia 
României și istoria 
României. în cuprinsul 
cărții sunt “subiecte 
posibile, teste, teste 
grilă, soluții, rezolvări”, 
așa cum se precizează 
pe copertă. Valoarea sa 
este de 30 de mii de lei. 
Dar mai există cărți 
similare și pentru fiecare 
materie necesară pentru 
examenul de capacitate, 
costul uneia fiind în jur de 
22 de mii de lei. Dat fiind 
faptul că în acest an 
examenul de capacitate 
se susține în premieră, 
aceste cărți sunt un ghid 
în pregătirea absol
venților de clasa a Vlll-a. 
^R>__________________ 

original bazat pe joc, pe 
viața de tabără în aer liber, 
pe comuniunea priete
nească. Acestui program i 
s-a dat denumirea de 
,,scouting” („cercetășie"), 
care amintește de curajul și 
dibăcia cercetașilor militari 
porniți să cerceteze terenul, 
semnalizând diferite in
formații. Programul nu 
avea însă un caracter 
militar, cercetașii nu -se 
jucau numai de-a soldații, 
dar și de-a exploratorii, de- 
a vânătorii și de-a multe

Diana Mirabeia PETRESC
(Continuare în pag. 2)
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domenii importante și de 
perspectivă: lucrări în sistemul 
telefoniei mobile {fundații, stâlpi, 
instalare și echipare), montaje 
de marmură și granit, de gresie 
și faianță, zugrăveli și vopsitorii 
speciale, cu materiale din im
port, execuții de tavane suspen
date, de tâmplării din aluminiu. 
“Eco Invest” Deva deține în ex
clusivitate o tehnologie de beton 
presat - amprentat în culori, tip 
INCRET, pe care o execută cu 
rezultate foarte bune. De ase
menea, este antreprenor gene
ral pentru o serie de obiective 
ale cunoscutei firme CONEX, 
care impune colaboratorilor exi
gențe deosebite. Cu atât mai 
mult parteneriatul între “Eco 
Invesf Deva și “MOBIFON” este 
considerat un exemplu de cola
borare, de seriozitate și încre
dere, de înțelegere și onorare 
reciprocă a obligațiilor. Este încă 
o dovadă a calității oamenilor 
săi, la care conducerea socie
tății ține foarte mult. “Am plecat 
de la premisa de a avea oameni 
de valoare, stabili, relevă cu 
nedisimulată mândrie dinamicul 
director general Marcel Rinder. 
Și pentru că ei au conștiința

Exemplu de calitate și 
mobilitate

valorii și o “amprentează" în tot 
ceea ce fac, este normal să-i și 
retribuim în mod corespunzător; 
după eforturi și realizări; după 
cantitatea și calitatea muncii; mai 
precis de la 700.000 de lei la trei 
milioane de lei și mai mult, bani în 
mână, pe lună.”

Grație activității sale diverse 
și complexe, mobilității deosebite 
și operativității în realizarea 
obiectivelor contractate cu 
beneficiarii, SC “Eco Invest” 
SRL Deva are de lucru în tot 
timpul anului. Iar dotarea sa 
corespunzătoare cu mijloace de 
transport, bazele proprii de 
producție (de la • Deva și 
Șoimuș), depozitele proprii de 
materiale, atelierele de reparații 
și de confecții (din metal și din 
lemn) îi asigură activității 
societății fluență și eficiență.

- N-aș vrea să se creadă că 
noi suntem formidabili - ține să 
precizeze dl Marcel Rinder. 
Alcătuim doar o societate 
comercială. Și încă una de mijloc. 
E drept că destul de bine

consolidată. Și cu unele 
rezultate pozitive. Mai mult: 
formăm o echipă. Dar una de 
meseriași. Toți cei patru membri 
ai nucleului de conducere 
(directorul general - în 
persoana mea, Vasile Prodan - 
director de producție, Florin 
Doboșan - director economic, 
Vasile Brătescu - director 
comercial) suntem ingineri 
constructori, iar în echipa mare, 
a societății, sunt, de asemenea, 
numai oameni de specialitate, 
harnici și serioși. Ca să nu 
vorbesc și despre greutățile 
noastre, despre unele 
neajunsuri și neîmpliniri, despre 
o serie de frâne legislative în 
calea IMM-urilor, pe care presa 
le menționează frecvent, însă 
cărora mai marii zilei nu le dau 
importanță. Sperăm să se mai 
întâmple și lucruri bune. Noi 
rămânem ceea ce suntem: SC 
“Eco Invest” SRL Deva, cu 
zbaterile noastre, spre 
mulțumirea oamenilor. Atunci 
este și mulțumirea noastră.

întreprins nici o 
măsură pentru a ridica 
gradul de fertilitate a 
pământului.

Volumul lucrărilor agri
cole din această primă
vară este mult amplificat 
de lucrările rămase în 
restanță din toamna anu
lui trecut, în special a ară
turilor. Există în program 
să fie arate și cultivate în 
lunile următoare peste 
23000 ha. Lucrarea 
amintită nu s-a făcut însă 
nici pe 10000 ha, ceea ce 
denotă că nu prea este 
timp pentru a putea reali
za însămânțările în bune 
condițiuni, urmărind obți-

Chemarea ogoarelor 
devine presanta

nerea unor producții pro
fitabile la toate culturile.

Scăderea drastică a 
efectivelor de animale 
influențează negativ și 
producția vegetală, în 
sensul că pe de o parte 
proprietarii de pământ nu 
mai au surse de îngră
șăminte organice, iar pe 
de alta, nu mai au unde 
valorifica 
secundară, 
centralizate
județului denotă că până 
acum nu s-a aplicat gunoi 
de grajd nici pe 1500 ha, 
cu toate că suprafețele

producția 
Datele 

la nivelul

destinate legumelor, 
cartofilor și sfeclei au 
nevoie acută de zeci de 
tone îngrășăminte orga
nice la ha.

O oarecare speranță 
într-o urgentare a 
lucrărilor pe ogoare ar 
reprezenta-o și primirea 
cupoanelor agricole. 
Cum acestea nu vor sosi 
și nu se vor distribui însă 
mai repede de 15 martie 
a.c. este bine ca, acolo 
unde mai sunt resurse 
financiare, să nu se 
amâne totul până în 
ultimul moment.

Introducerea gazului metan 
în comunele Burjuc și Zam - 

lucrărilor, altele având 
realizat doar studiul de 
fezabilitate.

Distanța de ia 
magistrala de gaz metan 
până la Burjuc și Zam 
fiind mare, aceste două 
comune sunt neputin
cioase, din punct de 
vedere financiar, pentru a 
suporta, separat,
costurile unei aducțiuni 
principale de gaz. Există 
intenția, ne spunea dl 
Ionel Cristean Brezovan, 
primarul comunei Zam, 
de a se încheia o 
înțelegere cu Primăria 
Burjuc pentru a suporta 
în comun costurile 
aducerii gazului metan în 
zonă. ideea este 
îmbrățișată și de Primăria 
Burjuc, primarul comu
nei, dna Eugenia Mariș, 
considerând-o ca singura 
posibilitate de a introduce 
gaz metan în cele două 
localități.

Muzeul mineritului din 
Petroșani. Aspect din 

una dintre sălile 
expoziționale.

(Urmare din pag. 1)

toate comunele ce se 
întind pe malul Mureșului 
de ia Deva până iă ieșirea 
din județ spre Arad", 
opinează dna Eugenia 
Mariș, primarul comunei 
Burjuc.

O astfel de investiție, 
pe lângă faptul că ar fi 
economisit resurse, ar fi 
creat premisele intro
ducerii gazului metan în 
toate comunele hune- 
dorene de pe Valea 
Mureșului, de ia Veței ia 
Zam. în lipsa unei viziuni 
globale, situația intro
ducerii gazului metan pe 
această direcție este 
extrem de eterogenă. 
Fiecare comună a mers 
pe cont propriu, Vețeiui, 
iiia, Brănișca, Gurasada 
găsindu-se în diferite faze 
ale investiției, unele 
așteptând repartizarea de 

i fonduri pentru începerea
X

Foto: Traian MÂNU

însingurarea
(Urmare din pag. 1)

se adapteze social, nu 
găsesc de lucru, nu au 
satisfacții, acasă nu au 
curajul să se întoarcă, mulți 
dintre ei recurgând la 
soluția-limită (să ne gândim 
la cunoscutul actor Dumitru 
Furdui, precum șl la atâția 
alții știuți ori neștiuți - n.n.). 

înstrăinarea îi cuprinde pe 
tot mai mulți dintre cei rămași 
în țară fără slujbă, 
disponibilizați, fără mijloace 
de existență, total dezorien
tați, incapabili de a practica 
o altă meserie. La rudele din 
sat nu se mai întorc de 
„rușinea” eșecului, prefe
rând să trăiască la oraș de 
pe o zi pe alta, în mizerie, 
retrași în propria locuință, 
străini în propria casă, 
incapabili de a-și plăti 
datoriile de întreținere... Unii

dintre ei mai au încă o 
familie, dar foarte mulți 
sunt singuri. Unii dintre 
aceștia din urmă apelează 
la un mijloc inedit de 
comunicare cu alți confrați 
de suferință din propriul 
bloc - bătaia în calorifer - 
un „cod morse” prin care 
spun că au nevoie de ceva...

Tristețea unor astfel de 
oameni este enormă. Vin 
apoi la rând persoanele 
vârstnice fără rude.

Pentru ei, în țările 
dezvoltate sunt instituții 
specializate de ajutor. La 
noi, chiar dacă există astfel 
de instituții, lipsa banilor de 
la bugetul statului le sufocă 
treptat bunele lor intenții.

In acest caz, mai poate 
fi vorba de speranță, într- 
un viitor mai mult sau mai 
puțin apropiat?!

Sunt sate unde sămânța a ramas in saci

Grâul cultură
în suferință

»

în satele comunei Lăpugiu de Jos nu s-au însămânțat în 
toamna trecută nici 30 la sută din suprafețele ce se cultivă 
în mod obișnuit cu grâu. Condițiile pedoclimatice 
nefavorabile au influențat decisiv rămânerea unor mari 
suprafețe nelucrate, care cu greu vor putea să fie luate în 
cultură în această primăvară, deoarece peste iarnă nu s-au 
putut efectua arături.

Cu toate că până acum nu au existat dificultăți în 
aprovizionarea cu pâine a locuitorilor comunei, existând la 
Teiu și Lăsău firme care produc acest aliment de bază, la 
care se mai adaugă și cantitățile ce vin de la brutăria din 
Dobra, s-ar putea ca în viitor să aibă loc unele greutăți, 
având în vedere chiar și numai faptul că în satele Lăsău și 
Ohaba proprietarii de terenuri nu au reușit să însămânțeze 
în toamna trecută nici un ha cu grâu.

Firește că este o situație destul de neplăcută, întrucât 
sunt și gospodării lipsite de resurse financiare, care nu se 
știe din ce-și vor asigura banii necesari procurării grâului 
sau pâinii de care au nevoie, unii având însă și acum în 
stoc sămânța pe care doreau s-o pună sub brazdă în 
toamna anului 1998.

Cum în zonă fertilitatea naturală a terenurilor este foarte 
scăzută, iar cupoanele ce se dau în acest an cu mare 
întârziere au doar o valoare ce nu acoperă nici cel puțin 
costul arăturii, se înțelege că o parte din suprafețe vor 
rămâne nelucrate, situație ce se întâlnește, din păcate, 
peste tot în județ și în țară. (N.T.)

r ni i .1 — ni ( ■ ■■■ ■ .

Forța mecanica existar
De unde cu ani în urmă în satul Lăpugiu de Sus, 

scăpat din sfera colectivizării, principalele mijloace de 
efectuare a lucrărilor agricole le constituiau caii și boii de 
muncă, acum raportul s-a schimbat radical în favoarea 
tractoarelor. Deținătorii de pământ din sat au în 
proprietate 50 de tractoare de diferite mărci și puteri. 
(N.T)_______________________________

Pomicultorii au serios de lucru
B

Ce se mai întâmplă prin livezi
Cu toate că sunt foarte multe de făcut în livezi pentru a 

se reface potențialul productiv al livezilor și a recâștiga 
piața internă care este invadată cu importuri de fructe, 
unele de calitate îndoielnică, nu prea se constată 
preocupări deosebite în acest sens. Cea mai elocventă 
dovadă o reprezintă faptul că primul tratament de iarnă 
nu s-a aplicat nici pe 200 ha, iar tăierile de rodire sunt 
efectuate pe mai puțin de 700 ha.

Nădejdea este că, pe măsură ce vremea se mai 
îndreaptă, pomicultorii hunedoreni își vor reconsidera 
poziția și vor acționa să readucă livezile la potențialul lor 
real de producție. Nu de alta dar valuta țării se duce și pe 
fructele ce se importă, în timp ce faima livezilor noastre 
dispare văzând cu ochii. Mai este nevoie de arături și 
fertilizări, de completarea golurilor, de efectuarea în 
continuare a tăierilor și stropirilor. Dacă nu le vom face la 
timp și cu tragere de inimă, nici recoltă de fructe nu putem 
aștepta în acest an, declinul plantațiilor afectând toate 
zonele și bazinele pomicole altădată consacrate ale 
județului - Geoagiu, Romoșel, Hațeg, Peșteana ș.a. (N.T.)

altele, se închipuiau 
descoperitori de pământuri 
noi, de insule misterioase 
și foarte multe lucruri la fel 
de interesante, fiind lăsați 
să-și folosească liber ima
ginația.

Pentru a dovedi că acest 
program este foarte eficient, 
în vara anului 1907, Powell 
organizează prima tabără 
cercetășească, împreună cu 
un grup de copii din medii 
sociale diferite, pe mica 
insulă Broronsea. Succesul 
a fost deplin, drept urmare 
el a publicat în anul 1908 
cartea „Scouting for boys” 
(„Cercetășia pentru băieți”) 
în care prezintă detaliat 
programul său.

Foarte rapid, cercetășia s- 
a răspândit în numeroase 
țări, devenind o mișcare 
mondială. Prima tabără 
internațională s-a organizat 
în anul 1913, la 
Birmingham, având 30000 
de participanți.

Evenimentele tragice ale 
primului război mondial l-au 
determinat pe Baden-Powell 
să reflecteze mai profund 
asupra rolului cercetășiei în 
lupta pentru pace. Astfel, 
mulți dintre cercetași au luat 
parte la acest crunt război. în 
1920 se organizează prima 
Jamboree internațională 
(mare reuniune cercetă
șească) la Londra și cu

acest prilej a avut lor prima 
conferință cercetășească 
internațională, alegându-se 
cu această ocazie și un 
comitet internațional.

Organizația Mondială a 
Mișcării Scout a fost creată 
în 1922 și trebuie amintit 
faptul că România a fost 
printre țările fondatoare. 
După terminarea celui de-al 
doilea război mondial, 
Scoutismul a continuat să se 
dezvolte, să se extindă în 
aproape toate țările lumii, 
făcând excepție cele căzute 
sub sfera de influență a 
comunismului.

Astăzi, această mișcare 
cuprinde 26 de milioane de

tineri din peste 160 de țări, 
iar contribuția ei la rezol
varea problemelor educa
tive este foarte prețuită, 
motiv pentru care și primul 
premiu UNESCO pentru 
educația în spiritul păcii a 
fost decernat, în anul 1981, 
Scout-ismului.

La noi în țară, 
cercetășia a fost sărbătorită 
în fiecare an, atât pe plan 
național cât și pe plan 
local. Anul acesta „Centrul 
local Deva” a participat cu 
o patrulă de exploratori la 
manifestările de la Târgu- 
Mureș dedicate acestui 
eveniment.
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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, 61,67 % din acțiunile Societății Comerciale “MOBIMET” - SA, cu sediul în Hațeg, str.Râul 
Mare, nr. 94, județ Hunedoara, cod fiscal R 9654130, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/722/1997, având:

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

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 31.385 61,67
SIF 14.695 28,87
FFM 4.812 9,46
Alții - ■ -
TOTAL 50.892 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 784.625.000 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 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
500.000 lei și garanția de participare de 23.538.750 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 16.03.1999. ora 11, 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 

23.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la 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.
* ____ ' j<

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, 46,80 % din acțiunile Societății Comerciale “VINALCOOL” - SA Deva, cu sediul în 
Deva, str. Andrei Șaguna, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal AR 2117776, număr de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului J 20/44/1991, având:

Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea băuturilor alcoolice.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.419.475 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 1.247.360 mii lei 
Pierderea pe ultimul an încheiat: 1.328.506 mii lei.
Structura acționariatului la data de 05.02.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1.600.222 46,80
SIF 232.433 6,80
FFM 1.586.820 46,40
Alții - -
TOTAL 3.419.475 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.600.222.000 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 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare de 48.006.660 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 15.03.1999. ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a.doua ședință a licitației la data de 

22.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru țoți participant.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSĂRE 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^
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pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 

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

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

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.431.975 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997/ semestrul 11998): 1.115.124/529.374 mii lei 
Profitul net al ultimului an încheiat (1997): 31.093 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 40.095 70
SIF 6.351 11,09
FFM 10.833 18,91
Alții - -
TOTAL 57.279 100,00

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

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare de 32.476.950 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 17,03,1999. ora 11, 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 

24.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participant.
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. 
k___________:__________________________________ _ ____ :________________________________________ )

Firmă româno-germană cu activitate de producție și 
distribuție cosmetice angajează:

DIRECTOR VÂNZĂRI PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
Condiții:

' - experiență în domeniu
- autoturism propriu.

Se oferă:
- salariu fix + comision
- decontarea tuturor cheltuielilor.

Așteptăm C.V. și scrisoare de intenție la fax nr. 068/ 411589.
Informații la 092/ 654175.
\_________________ ____________________________________ )

Sucursala Coordonatoare 
Hunedoara - Deva 
vinde la licitație publica:

- casă, anexe, curte, grădina situate în sat 
Hărțăgani, nr. 110;
- clădire administrativă, magazie cereale j 

și curte în suprafață de 33098 mp situate în 
Mintia, baza SC Comcereal SA Deva.

Licitația se va desfășura în data de 3 martie, ’ 
ora 10,00, la biroul executorului 

; judecătoresc de pe lângă Judecătoria Deva.
De asemenea, în data de 5 martie se 

| organizează licitație pentru vânzare 
' apartament cu 2 camere situat în 

Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 12, bloc 2, sc. 
1, ap. 61.
Licitația va avea loc la biroul executorului 

judecătoresc de pe lângă Judecătoria I 
Hunedoara începând cu ora 10.
Informații la telefon 054/ 213011:
- —J

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro


Cuvântul liber j -» ?fi FEBRUARIE 1999

r ——  ...................

Apa potabilă creează 

mari dificultăți
»

Cu toate că la Hațeg "apa cade din munte pe oraș” locuitorii 
zonei se confruntă cu numeroase probleme. Potrivit opiniei mai 
multor hațegani "este anormal ca un metru cub de apă rece să 
coste aproape 1400 de lei, mult mai scump decât la Deva".

Din datele pe care le-am solicitat factorilor de specialitate 
costul mare al apei în oraș este generat de gradul mare de uzură 
a conductelor de azbociment a căror vechime atinge 40 de ani.

Deteriorarea în timp și lipsa resurselor financiare pentru 
înlocuirea tronsoanelor de rețea, ce prezintă spărturi, conduc în 
final la pierderi de 34 la sută și implicit la costuri mult mai mari 
din buzunarul locatarului.

Costul mare al unui metru cub de apă este dat și de faptul 
că alimentarea orașului se face prin intermediul unei stații de 
pompe, pe când municipiul Deva beneficiază de apă curentă 
prin cădere.

Acest paradox, mai spun reprezentanții primăriei din Hațeg, 
este generat de amplasarea greșită a stației de epurare a apei de 
la Orlea, care dacă ar fi fost construită cu cinci kilometri amonte, 
orașul putea să beneficieze de apă prin cădere și nu printr-un 
sistem de pompare ce ridică foarte mult costul apei potabile.

Dl Nicolae Timiș, viceprimarul orașului, ne-a mai spus că la 
nivelul Consiliului Local s-a întocmit un studiu de fezabilitate ce 
vizează reconsiderarea întregului sistem de alimentare cu apă a 
Hațegului care se derulează pe o perioadă de 4-5 ani, investiție ce 
va rezolva în final problema apei în zonă și va reduce considerabil 
costurile pe care locuitorii orașului trebuie să le suporte.

în acest sens Primăria Hațeg va face mai multe demersuri 
pentru transferarea în proprietatea unității de gospodărie 
comunală sau a Consiliului Local a stației de pompe, iar într-o 
etapă următoare se va trece la refacerea stației de epurare a 
orașului, fapt ce va reprezenta încă un pas în soluționarea 
problemelor privind apa din zonă.

Bolnavii sociali parazitează activitatea
spitalului

- afirma Mircea Marian - director al Spitalului orășenesc Hațeg -
- Instituțiile dependente de 

bugetul statului sunt grav afec
tate de tranziție. Cum se des
curcă în aceste condiții Spi
talul orășenesc Hațeg, dom
nule director Mircea Marian?

- Printr-o colaborare foarte 
bună între conducerea spitalu
lui și conducerea secțiilor, ma
terializată printr-un control 
strict al cheltuielilor, am reușit 
să menținem datoriile la un ni
vel destul de scăzut (400 de 
milioane lei). Cele mai mari res
tanțe le avem la furnizorii de 
medicamente care în ultimele 
săptămâni ne-au solicitat pe 
un ton ultimativ achitarea dato
riilor, amenințându-ne că în caz 
contrar vor înceta colaborarea 
cu spitalul nostru. în schimb, cu 
plățile pentru alimente, energie 
și căldură, suntem aproape la 
zi, datoriile pentru aceste ser
vicii fiind relativ mici.

- Având în vedere aceste 
dificultăți financiare, asigură 
Spitalul din Hațeg un trata
ment corespunzător?

- Lipsa banilor nu a afectat 
încă foarte acut condițiile de ca
zare și masă astfel că atât regimul 
de căldură cât și cel alimentar sunt 
corespunzătoare. Suntem însă 
deficitari la capitolele personal și 
dotare cu aparatură medicală. Re
structurarea impusă de bugetul de 
austeritate a generat o criză de 
personal, astfel că serviciile se 
acoperă cu dificultate. Concret, 
restructurarea a afectat serios 
serviciile auxiliare, numărul infir
mierelor fiind foarte mic raportat la 
numărul bolnavilor. Dotarea cu 
aparatură medicală este deficitară 
la nivelul a tot ceea ce înseamnă 
explorarea paraclinică - analize, 
raze etc - astfel că scade sem
nificativ atât calitatea cât și efi
ciența muncii medicului. Aparatura 
de la laborator este la nivelul anilor 
'50, iar cea de la Radiologie are și 
ea peste 30 de ani vechime. Sin
gurele aparate mai moderne sunt 
un ecograf, pe care ni l-a donat o 
clinică privată din Franța, și un 
analizor biochimic (uzat însă mo
ral), pe care l-am achiziționat anul

trecut. Aceste deficiențe ale noas
tre sunt acutizate și de numărul 
mare al “bolnavilor sociali" care 
efectiv parazitează calitatea ac
tului medical. Sunt mulți bolnavi 
care au depășit stadiul critic al bolii 
și ar putea fi externați, dar suntem 
puși în situația de a nu-i putea 
trimite acasă pentru că nu au un
de locui. în secția interne avem un 
compartiment de cronici unde 
aproape jumătate din bolnavi sunt 
din familii care nu-i mai pot între

ține. Pentru acești oameni spitalul 
se transformă într-un soi de 
adăpost, un fel de mijloc de su
praviețuire, iar nouă ne ocupă 
paturile și ne cresc costurile.

- Cum vedeți rezolvarea 
acestor probleme?

- Totul se reduce la redre
sarea economiei, care ar avea 
ca efect atât însănătoșirea 
sistemului sanitar.cât și implicit 
creșterea gradului de sănătate 
al populației.

Cum este "văzută primăria 
din strada?

Au trecut mai bine de doi ani și jumă
tate de când în fruntea obștii au fost aleși 
primii gospodari ai localității. Ce părere

au hațeganii despre cei pe care i-au 
ales, a reprezentat motivul unui sondaj 
de opinie realizat acum câteva zile.

Intinde-te cât ți-e plapuma

loan Micloșoni: "Ne
mulțumirea mea este 
aceea că nu se ridică de 
multe ori gunoiul la timp 
de pe strada Eminescu, 
sau când îl ridică oamenii 
de la salubritate ne arun
că gălețile de nu le mai 
găsim. '

Cât despre primar ce
pot să spun?

Este un om cumse
cade, stă pe stradă cu noi 
de vorbă și ne înțelege 
problemele. Și viceprima
rul sau consilierii se zbat 
să rezolve lucrurile, dar îi 

k greu”.___________________
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Marinela Balea: "Eu 
cred că cei care sunt la 
conducerea primăriei se 
preocupă mult de cură
țenia orașului, de introdu
cerea gazului pe străzi, 
precum și de rezolvarea 
altor probleme.

Poate nu ar fi lipsit de 
interes să se manifeste o 
atenție sporită și pentru 
crearea de noi locuri de 
muncă. în prezent orașul 
nostru are o rată mare a 
șomajului, de peste 24,6 
la sută, iar o parte însem
nată din locuitori nu mai 
au de unde să-și câștige 
existența".

----------- 'S *.................

în ședința din luna ianuarie a.c. Consiliul 
local Hațeg a aprobat un proiect de hotărâre 
prin care se solicită includerea localității în 
categoria zonelor defavorizate.

Hotărârea luată în ședința de consiliu are 
la bază rata mare a șomajului care a atins 26,7 
la sută, precum și declinul economic al ora
șului în ultimii ani.

în proiectul de hotărâre adoptat de către 
consilierii locali se solicită atribuirea unui statut 
de zonă defavorizată pe timp de 10 ani, peri
oadă în care se speră la o relansare eco
nomică a orașului, precum și a activițății 
meșteșugărești care este în pragul dispariției
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Zinuca Gligor: "Locu
iesc pe o stradă mai lătu
ralnică, spre târgul de vite. 
Până în toamnă strada a 
fost lăsată în paragină, iar 
în urma unui apel adresat 
primăriei strada a fost as
faltată și s-au montat be
curi, întrucât zona este mai 
întunecoasă.

Pentru noi Primăria a 
făcut mult, ceea ce cred 
că a avut în vedere și pen
tru alte zone ale orașului, 
deși banii sunt cum sunt.

După părerea mea 
primăria actuală se ocupă 
mult de problemele cetă
țenilor". y

*

Un număr de 20'de locuințe sociale vor fi 
amenajate în fostul cămin de nefamiliști al SC 
Hațegana SA, de către Primăria Locală.

O parte importantă din fondurile necesare 
reamenajării celor 20 de apartamente provine 
din vânzarea spațiilor comerciale deținute de 
primărie (circa 300 de milioane de lei) iar o altă 
parte de la bugetul de stat.

Ideea construirii apartamentelor sociale 
derivă din numărul mare de cereri pentru o 
locuință - circa 100 -, depuse de tineri recent 
căsătoriți sau cu diferite probleme. Cele 20 de 
apartamente care sunt în curs de amenajare 
se numără între primele după 1990, cu ex
cepția celor construite de către Filiala Eiectro- 
centrale din localitate pentru salariații acesteia.

i 
i 
i 
i
i

i 
i
■
i

i 
»

SC Prestatorul SA Hațeg 
asigură doar minimum de 
servicii, anume apă rece, ca
nal și gunoi și doar la cere
rea asociațiilor de locatari și 
pe cele “boierești” de apă 
caldă și încălzire. Și cum oa
menii sunt săraci și nu-și prea 
permit cheltuieli extravagante, 
în oraș se asigură apă caldă 
și căldură doar la două blo
curi prin Centrala termică nr. 1 
și la Școala generală nr. 2 
prin Centrala termică nr. 2. în 
ciuda acestei gospodăriri 
economicoase impusă de 
principiul “întinde-te cât ți-e

i

i
i
i

i

Grădinița cu program 
normal din Hațeg este sin
gura de acest fel din oraș. 
Mai bine de 150 de copii se 
joacă și învață aici, ei fiind 
împărțiți pe cinci grupe. 
“Probleme sunt destule și 
aici ca peste tot”, ne măr
turisește dna directoare 
Rodica Ciorba. Bineînțeles 
că banii sau mai bine spus 
lipsa lor constituie princi
pala cauză a acestor ne
ajunsuri. în primul rând es
te necesară o mai mare 
implicare în ajutorarea in
stituțiilor de învățământ în 
general și a acestei grădi
nițe în special din partea 
consiliului local. Nici în 
prezent nu se poate spune 
că respectiva instituție nu a 
ajutat atât cât s-a putut, 
însă cu noua Lege a finan
țelor publice locale lucru
rile ar trebui să se modifice 
în bine.

în ceea ce privește dota
rea grădiniței dna directoa
re ne mărturisea că este 
relativ bună, fapt datorat în 
mare măsură sprijinului 
acordat de către unii dintre 
părinți. “Spre exemplu am 
achiziționat câteva covoare 
persane numai din contri
buțiile părinților”. Totuși, ar 
fi foarte necesare unele lu
cruri fără de care activitatea 
se desfășoară extrem de 
anevoios. în primul rând 
este nevoie de un aparat de 
fotocopiere care ar ușura 
foarte mult munca celor 

plapuma", atât populația cât și 
agenții economici din oraș au 
datorii către SC Prestatorul 
SA. Dna Elena Șchiopu, mana
ger economic la SC Prestatorul 
SA, ne-a informat că asociațiile 
de locatari au peste 300 mili
oane lei restanțe, iar datoriile 
agenților economici depășesc 
920 milioane lei. în rândul aso
ciațiilor de locatari cele mai 
mari datorii le au asociațiile nr.

Pagină realizată de 
CornelPOENAR, Ciprian MARINUȚ, AndreiNISTOR 

Foto Traian MÂNU

cinci educatoare. în prezent 
educatoarele au nevoie de 
foarte multe fișe și planșe 
care trebuie multiplicate și 
acest lucru se întâmplă tot 
datorită bunăvoinței unora 
dintre părinți. De asemenea 
ar fi foarte utile câteva com
putere, chiar dacă ele sunt 
mai vechi și depășite. “ La 
această vârstă copiii sunt 
foarte atrași de așa ceva; 
mai ales în grupele pregă-

grădinii» 
sunt 

probleme
titoare, copiii care vor merge 
la toamnă la școală ar fi ex
trem de interesați de com
putere. De altfel, cu ocazia 
asta facem un apel către per
soane fizice sau juridice ca
re au computere vechi, ca
sate, să le doneze acestor 
copii. Nu trebuie decât să 
poată rula pe ele două-trei 
jocuri." Pentru buna desfă
șurare a activității este ne
voie și de o miniorgă, nece
sară la orele de educație 
muzicală. Totuși, cea mai 
importantă problemă cu 

2, nr. 3 și nr. 14 cu peste 30 
milioane, iar între agenții eco
nomici cea mai mare restanță 
o are Centrul de Execuție 
Bugetară Hațeg cu 220 mili
oane lei. Pentru a forța recu
perarea acestor datorii, s-a 
încercat sistarea furnizării 
apei reci la câteva blocuri, 
dar datorită aspectului social 
- sanitar, această măsură nu 
a putut fi luată.

care se confruntă grădinița 
este încălzirea. în acest 
moment-instituția nu este 
racordată la rețeaua de 
gaz metan, încălzirea fă- 
cându-se în continuare cu 
lemne. Din această cauză 
pot să apară o serie de 
probleme și ca atare este 
necesară racordarea la re
țeaua de gaz. Situația este 
însă generală, școlile și 
grădinițele din Hațeg fiind 
propuse pentru o altă cotă 
de gaz metan, neavând 
aprobările necesare pentru 
racordarea la rețeaua de 
consumatori casnici.

Frecvența copiilor la 
grădiniță este destul de 
mare, însă în ultima peri
oadă, datorită gripei, frec
vența este mai slabă. De 
asemenea, sunt tot mai 
mulți copii care datorită 
problemelor economice 
ale părinților nu își mai pot 
permite să frecventeze gră
dinița. Din aceste motive 
există destule cazuri când 
anumiți copii au venit la 
grădiniță numai înainte de 
a merge la școală. Oricum, 
chiar și așa aceștia vor 
avea un avantaj clar atunci 
când vor merge la școală 
față de cei care nu au fost 
deloc la grădiniță. Rămâne 
de văzut pentru viitor în ce 
fel instituția va fi sprijinită 
de către forurile în drept, 
mai ales că pe măsura tre
cerii timpului nevoile vor fi 
tot mai mari.
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Comunicarea cu Valentin 
Tașcu prin intermediul poeziei 
sale se face și rapid și într-un 
mod cu totul special. Și simplu. 
Nu trebuie să respirăm de câ
teva ori puternic pentru a putea 
escalada zidurile unei redute 
artistice pe care unii o numesc 
după cum le convine mai bine: 
modernism, ermetism, postmo
dernism, optzecism, nouăze- 
cism, simbolism, dadaism 
ș.a.m.d. “DE NEÎNȚELES cum ce 
era frumos/ posomorât se 
face și palid, neplăcut,/ obra
zul, ce senin era, se face pă
mântiu/ și încărcat de frică în
doielnic./ Trupul prea zvelt nu 
are cum/ tot astfel să rămână; 
mai greu/ se face - nu e nimic 
absurd în acest schimb”.// 
(Frumuseți, p.65). Am înce
put cu acest citat referirea 
concretă la volumul Defăima
rea bătrâneții pentru că, mi 
se pare mie, reflectă un soi de 
resemnare străbătătoare prin 
întreg conținutul cărții. Este un 
fior al gravității reverberate din 
efemeritatea panta rhei-ului, 
șansa de a constata acest 
adevăr și, pe cât posibil, a-l 
atenua sau chiar a-l anihila, 
apropo de relația cauză-efect... 
De fapt, poate fi vorba despre 
diagnosticul-efect care, odată 
stabilit, devine producător de 
anticorpi necesari împăcării cu 
sine, cu lumea și, în primul 
rând, cu viața: “DACĂ TE UIȚI la 
tine și nu doar pe tine/ te uiți, 
cum se-ntâmplă, fără scăpare/ 
vei ști, vei vedea:// cel ce ai 
fost nu este/ cum să mai fii, nici 
că se poate,/ oricât te-ai ruga, 
oricât ai urla".// Forma mersului 
tău nu mai e vie,/ deși nici 
moartă nu e, doar mai înceată,/

--------------- -------- ------------

Cttpa de sinceritate
doar mai lipsită de sens./ Unde 
să pleci și de ce? Pe cine să 
cauți, când tot ce-ai avut de 
găsit/ departe de tine-a rămas?/ 
/ (Formele proprii, p.75). Pe 
lângă un descriptivism pe care îl

poetul; avem de-a face cu o 
personalitate pur și simplu greu 
de confundat; avem în vedere 
faptul că el practică o expresie 
poetică în care se simte profe
sionalismul, maturitatea artistică

Valentin Tașcu: DEFĂIMAREA BĂTRÂNEȚII
Editura Albatros, București, 1998

scenarizează cu mare price
pere, Valentin Tașcu este și un 
excelent creator de atmosferă 
existențială, în care ființa rațio
nală și, mai ales, sentimentală - 
omul - face să graviteze în jurul 
ego-ului său întreg macrouniver- 
sul. Pentru că problematicile din 
poeziile sale nu-i aparțin în ex
clusivitate, ci ele sunt ale tuturor 
umanoizilor, iar poetul se simte 
dator nu numai să avertizeze, ci 
să și contribuie la un proces de 
imunizare împotriva unei maladii, 
oricum nevindecabile dar cu po
sibilități de ameliorare a dureroasei 
sale trăiri: “CE BINE că tot ce este 
ferit/ de privirea celor ce stau în 
afară de tine/ nu se vede,/ nimic 
nu se vede, iată o taină/ ce se 
poate păstra. Și încă/ e bine că 
nimeni nu vrea ca să vadă,/ nu-i 
pasă de fapt și astfel/ poți să 
ascunzi tot răul ce știe să roadă./ 
/ Și nici nu contează cum umblă, 
cum suflă/ vântul prin tine, cum 
sângele cade,/ cum scurte dureri 
te ating și te-apasă/ și nici cum te 
frânge uitarea" (...) (DINLĂUN
TRU!., p.77).

Neîndoios, la această oră, 
vorbind despre Valentin Tașcu -

și o arhitectură a construcției 
spațiului ideatic substanțial con
tribuabilă la individualitatea sa. 
Constatarea că la el nu vom 
găsi (sau depistăm cu greutate) 
acea luminozitate specifică poe
ziei, nu înseamnă nicidecum că 
poetul își neglijează șinele crea
tor de frumos... Deși mai tot tim
pul există o senzație ciudată de 
cădere într-un fel de prozaism, 
poetul lasă la o parte canoanele 
creației și ni se confesează... 
omenește: “încearcă să fii sin
gur atunci/ când steagul ești 
pus să-l închini,/ când femeia 
aleasă a-ți spune rușinea/ se 
face că pleacă sau pleacă, re
tragerea ei fiind un semn de 
respect pentru tine/ învinsul. Să 
nu chemi pe nimeni/ să plângă 
alături de tine/ și să nu speri 
cumva că astfel,/ singur rămas 
pe terenul de luptă, / se cheamă 
că încă adaugi victorii/ la gloria 
ta NECUGETATĂ’’.// (Până la 
refuz, p.89).

împărțit în patru cicluri mari, 
volumul Defăimarea bătrâneții 
reprezintă un argument forte în 
favoarea unui poet ajuns la con
sacrare, ajuns la cunoașterea

t
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tuturor tainelor creației artistice 
și de-aceea își poate permite să 
abordeze fără nici un fel de 
riscuri teme existențiale impor
tante pe care, prelucrându-le și 
convertindu-le, le dă chipul și 
forma eului său, el afirmă nu 
fără o oarecare doză de mali
țiozitate, precum în poezia Pra
gul de la pagina 99: “Cât nu te 
temi și nu te înspăimântă/ nimic 
din ce ar fi cumplit să fie,/ ești 
ca tânărul care confruntă moar
tea,/ convins fiind că el, chiar el/ 
nu are cum să moară și atunci/ 
sfidează veșnicia’’.// (...) Din 
întreaga poezie a lui Valentin 
Tașcu se desprinde ideea unei 
continue și profunde imixtiuni în 
viața interioară a individului-om; 
aceasta nu este altceva decât 
o subtilă formă de cunoaștere a 
psihicului uman cu scopul de a 
lua măsuri profilactice, de pro- 
tecționare prin încunoștințarea 
constatărilor făcute în primul 
rând pe propria ființă. Aici am 
putea vorbi chiar de un fel de 
sacrificiu al poetului pe altarul 
umanității, deoarece contactul 
său cu lumea exterioară sieși 
nu este altceva decât acumu
larea materiei prime care, intrată 
apoi în misteriosul cuptor al ar
derilor sale poetice, se meta
morfozează în creație artistică 
transmisă după aceea recep
torului său - cititorul. Acestuia 
nu-i rămâne decât să “prindă” 
frecvența pe care se face emi
sia și comunicarea se va pro
duce fără dificultate, iar relația 
producător-consumator, în cazul 
nostru poet-cititor, sau emitent- 
receptor, va fi pur și simplu 
ideală. Valentin Tașcu face pri
mul pasul...

Dumitru HURUBĂ y

Milentum
Seceriș al ninsorii în Transilvania 
Umbrele înveșmântează realul 
și nume dau felurimii de spaime

încă suntem aici 
lângă pecețile fumegânde 
ale zei.lor arabili ’

Pe sanctuare-n ruină cresc noile dogme 
Palizi trimiși ai tenebrei 
rătăciră prin veac

Și ninge inul destrămării frisonul 
altei cunoașteri 
cei care vin
vor căuta mărturiile

la cel de al patrulea 
ce și-a spulberat zăpezile 
pe tâmplele noastre, 
în circumvoluțiunile lui 
s-au adunat priveliști 
pe care memoria părinților 
l(j-șa risipit prin alte anotimpuri;

>• cuprinși de o beție metafizică, 
*arț?oni din sângele nostru 

/ S-au aplecat primejdios 
.■peste prăpastia materiei 
să vadă culoarea orelor 
arse într-un crepuscul 
în urmă cu o mie de ani.

Netezitorul mormintelor 
să le restituie?

Eugen EVU

PanopticimyO^^
Cel de al cincilea anotimp r ~ 
se va naște curând 
dintr-o oglindă spartă 
ca o replică

Ionel AMĂRIUȚEI

Piatra
O parte a mea s-a născut, 
cealaltă a murit,
mi-am ascuns numele într-un fruct ce s-a copt 
într-un arbore dintr-un loc pe care l-am uitat...

Ochii mei s-au făcut de aur,
îi simt mai grei și mai buni conducători de lumină, 
ochii mă dor,
e durerea neștiută a lichenului ce-a îmbrățișat piatra...

Constantin STANCU

Societate comercială 
vinde navete p.v.c. pentru bere 
tip “Regun” și “Silva”, inclusiv 

sticle. Preț convenabil. 
Telefoane: 211275; 212157.

Societate comercială vinde spațiu 
comercial situat în Hunedoara, zonă 

centrală, b-dul Dacia, nr.4-5 (fast 
food), amenajat cu toate utilitățile 

necesare pentru restaurant. 
Informații ia telefon 092.294.199.>

CASA AUTO TIMIȘOARA

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948 
-autobuze 
- L’nimog 

- autocamioane

- autoturisme -autoturisme
- autovehicule transport marfă - autodube
- autovehicule transport persoane

Se asigură service fi piese de schimb pentru aceste autovehicule
Autovehicule care nu au nevoie de reclama

- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de 
autovehicule străine

- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru 
orile tip de’autovehicul

Ar fi fost interesant de vă
zut câte “Miorițe" or mai fi ră
mas din 1956, anul culegerii 
variantelor “mioritice” zărăn- 
dene, de către Romul S. Miclu- 
ția, și până în zilele noastre!? 
Dar pentru asta ar fi trebuit 
realizată o treabă așa cum a 
făcut “păstorul” de la Rișculița.

Eu n-am făcut-o, din mo
tive ce nu trebuiesc discutate. 
Dar oricum “mea culpa." Totuși 
mai cunosc tipărite: o variantă 
din 1976 (Brad), una din 1995 
(Căzănești), culese în 1969 
(Prihodiște și Mesteacăn), pu
blicate în culegerea lui Gligor 
Hașa - “De la Hațeg la Zarand" 
și alta, a lui Liviu Lucaciu din 
1971 (Vața).

La prima, culeasă de sub
semnatul, m-am referit în arti
colul din cartea “Lada de zes
tre" (pag. 13-20); a doua am 
publicat-o în monografia Grupul 
școlar industrial "Horea" (1977, 
pag. 195 - 196); prietenului 
Gligor Hașa i-am spus ceva în 
“Scrisoarea deschisă" din ma
nuscrisul “Logostele” (cine 
știe cât o mai sta acolo!), iar 
Liviu Lucaciu și-a comentat 
una în pagina ‘Ritmuri hunedc-
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Timișoara
cel mai mare producător 

de produse lactate 
din vestul țării

Angajează
pentru filiala ssTdin Deva

DIRECTOR ZONAL 
DE VÂNZĂRI

In următoarele condiții:
• vârsta cuprinsă între 25- 35 ani;
- studii superioare (de preferință eco

nomice);
- posesor permis conducere categoria B

(de preferință autoturism propriu);
- experiența într-o poziție similară con

stituie un avantaj.
CV-urile vor fi depuse fa sediul Filialei din Deva, 

str. Atelierelor, nr.1 (incinta SAPRUC), până la data 
de 03.03.1999.

Informații latei. 221424 (Deva).

“Miorițe” din Zarand...
rene" a ziarului județean, la 
care îmi permit să revin mai jos.

Vreau însă ca mai înainte de 
toate să transcriu o colindă de 
la Căzănești și să spun despre 
ea două vorbe, lată colinda: “Pe 
munții cei mari, / Unu-i mai stri- 
nuț/ Și-l cheamă Pătruț./ Verii-și 
vorove-re,/ Pe strin să-l omoa
re,/ Strinul d-auzea-re/ Și din 
grai grăia-re:/ - Voi, ortacii mei,/ 
De mi-ți omorâ-re/ Voi să mă- 
ngropați/ La stâna de oi,/ în țar
cul cu miei./ în loc de cruciuliță/ 
Să-mi puneți floieriță./ Când vân
tul va bate/ Fluiera va zice,/ Oile 
s-or strânge,/ Pe mormânt s-or 
plânge,/ Cu lacrimi de sânge./ Iar 
de va-ntreba-re/ Măiculița mea- 
re,/ Să-i spuneți cum știți,/ Dar 
să nu mințiți,/ C-am rămas ‘na- 
poi/ Tot vânzând la oi,/ Numă
rând la bani/ Pe aripa șubii,/ La 
vederea lunii,/ La marginea 
lumii." (Inf. Petrean Florin, Căză
nești, corn. Vața de Jos, jud. Hu
nedoara, 1995).

Această variantă se asea
mănă cu subtipul “Pe munții 
cel mari", din volumul lui Adrian 
Fochi, dar după spusa infor
matorului, o știe “de la un om bă
trân”, iar colinda nu a mai fost 
cântată de mult la Căzănești.

Fie iertatul Liviu Lucaciu, 
prea devreme dispărut dintre 
noi, care a fost profesor de 
Limba și literatura română la 
Vața de Jos, ar fi cules din loca
litățile comunei variante ale “Mio
riței". Citez din articolul de care 
am amintit, apărut în pagina “Rit
muri hunedorene", semnat de 
Lucaciu, pentru care am avut tot 
respectul: “Culegând împreună 
cu membrii cercului de folclor al 
școlii câteva creații locale am 
întâlnit în satele aparținătoare 
comunei Vața de Jos (...) vari
ante ale cunoscutei balade “Mio
rița". Versurile locale demon
strează că actul de creație e 
încă viu, ciclul artistic neîncheiat, 
iar procesul de răspândire con

tinuă. Demn de menționat e o 
anumită asemănare cu varian
tele întâlnite în Moldova de nord 
prin faptul că se cântă sub 
formă de colindă profană cu 
melodie specifică.”

Reproduce, apoi, versuri din 
care citez și eu începutul: “Pre 
munții cei mari/ Sunt trei păcurari,/ 
Doi îs frățiori/ Unu-i strinoșel/ 
Frații-și vorovi/ Pe strin d-omorâ- 
re... “ ș.a. (“Drumul socialismului, 
anul XXIII, nr. 5044,28 martie 1971).

Spun, cu respect, doar atât. 
Și această variantă amintește 
de cele culese de Romul S. Mi- 
cluția, și să dea Domnul ca 
aceste variante să se mențină, 
să fie colindate cel puțin 15-20 
de ani de acum înainte!

în sfârșit, să spun câteva 
cuvinte și despre variantele “Mio
riței" din “Zarandul Aradului", din 
considerații foarte întemeiate.

întâi, pentru că această re
giune “de graniță" pentru folclor 
este aceeași cu a Zarandului

Bradului. Folclorul nu este “îm
părțit" pe județe, așa cum este 
organizat teritoriul, pe criterii admi
nistrative. Apoi, pentru că, alături 
de Romul S. Micluția, unul din cei 
mai harnici “corespondenți” ai lui 
Adrian Fochi a fost Ion Trifan din 
Tisa - Gurahonț. Și acesta a cules 
foarte multe variante, publicate în 
volumul “Miorița”, în anul 1964. 
Marea majoritate sunt din județul 
Arad, iar câteva sunt din localități 
hunedorene.

Să vedem care este și în 
Arad situația.

în anul 1997, în editura 
“Mirador” din Arad, Viorel Nistor 
a publicat volumul frumos și bine 
făcut “Colinde și jocuri de Cră
ciun din Țara Zarandului.”

Sunt publicate aici și studii 
cu caracter teoretic și colinde și 
jocuri zărăndene. Acestea din 
urmă (colindele și jocurile) sunt 
însoțite de partiturile, muzicale.

Un capitol se intitulează 
“variante păcurărești". Câteva
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colinzi fac parte din subtipul 
“Pe munții cei mari” - “Pă 
munțî cei mari" (Lazuri, 
16.03.1984), “Pă munții cei 
mari" (Tisa, 26.03. 1974), “La 
muntele mare” (Troaș, 9.03. 
1978), “Pă munții cei mari" 
(Odvoș, 6.03.1983), “întorcu- 
să da-ntorcu" (Corbești, 
16.10. 1996).

lată un text mai sumar al 
colindei: “Pă munțî cei mari” de 
la Odvoș: “Pă munțî cei mari/ 
Sunt trei păcurari/ Și doi veri 
primari./ Doi să sfâtuiră/ S- 
omoare pe unu/ Pe păcurar mic/ 
Că-i mai voinic./ Voi ortacii mei,/ 
De mi-ți omorî/ Să mă îngropați/ 
La stâna de oi/ Să fiu tot cu voi.”

lată deci că situația la Arad 
este aproximativ ca și cea de 
la Hunedoara.

Oare câte “Miorițe" din Za
rand o fi mâncat lupul timpului, 
de ia Romul S. Micluția până 
acum?

Cei din generațiile care vin 
după noi, vor apuca să cu
noască "Miorița" doar din do
cumentele scrise.

Dar măcar să avem ce citi!

Clemente CONSTANDIN
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Cooperativa de Credit - Bancă Populară Brad
Convocator

Consiliul de Administrație al Cooperativei de Credit - Bancă Populară Brad 
întrunit în ședința din 24-02-1999 în conformitate cu prevederile Legii 109/1996 

precum și art. 34 din Statut:

Hotărăște
1) Convocarea adunării generale ordinare în ziua de 11.03.1999, ora 12, la sediul 

cooperativei din str. Vânătorilor, nr. 11, din Brad cu următoarea

Ordine de zi:
1) Informarea privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație și 

rezultatele economico-financiare obținute de cooperativa de credit în anul 1998.
2) Raportul comisiei de cenzori pe anul 1998.
3) Aprobarea modului de repartizare a profitului pe baza bilanțului anual și a 

raportului comisiei de cenzori.
4) Informare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1998; 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999.
5) Programul de activitate prevăzut pentru anul 1999 în B.V.C. și măsurile ce se 

impun a fi adoptate pentru realizarea lui în concordanță cu strategia dezvoltării 
cooperației de credit pe perioada 1999-2001.

6) Anali’? activității salariaților cu gestiune
7) Ratificarea numărului părților sociale subscrise și de vărsat la Creditcoop.
8) Aprobarea de modificări la statut.
9) Aprobarea majorării capitalului social al Cooperativei de Credit - Bancă 

Populară
10) Măsuri organizatorice.
11) Alte probleme care cad în competența Adunării generale.

Consiliul de administrație

CEC
Sucursala Județeană 

Hunedoara, Deva
Bd. 22 Decembrie, nr. 90, bl. 26, parter, 

organizează în data de 10.03.1999, ora 10.00,

Licitație deschisă fără 
preselecție

pentru întocmirea documentațiilor și 
obținerea avizelor necesare eliberării 
certificatelor de atestare a dreptului de 
proprietate, conform H.G. 834/1991, pentru 
sediile unităților CEC din Deva, Orăștie, 
Hațeg, Călan, Petroșani, Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani.

Documentele licitației se pot procura de la 
sediul nostru, zilnic între Orele 08.00 și 16.00, 
contra cost, iar informații la tel. 218050, 218460 
sau 218461, interior 132 sau 121.

Vineri, 26 februarie

O BERBEC
Doamnelor din Berbec toate 

e merg din plin. Ideile dv sunt 
acceptate și vă simțiți bine între 
:olegii de serviciu. Nu ascultați 
aârfele, nu lăsați pe nimeni să 
fă strice buna dispoziție.

O TAUR
Femeile Taur pot conta pe o 

perioadă liniștită. Viața 
personală, relația de cuplu pot 
uncționa mai bine. Pentru 
oărbații Taur începe o perioadă 
ie succese în muncă. Situația 
naterială se consolidează.

3 GEMENI
Oportunitățile care se ivesc 

fă fac mai optimiști și mult mai 
maleabili. Buna dispoziție vă 
avantajează și în viața

jlară; veți avea parte de 
și pace în familie.

3 RAC

NU LIITATI

Se face la oficiile poștale 
din județ, la factorii 

poștali, la firma RODIPET. 
în acest fel economisiți 

11.000 lei pe lună!
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Cu sediul în Deva, b-dul 22 
Decembrie, bl.4, sc.A-B 

Scoate la vânzare un 
teren cu o suprafață de 
22.000 mp, situat pe 
strada Poligonului, nr.l 
(lângă U.M., pe șoseaua 
spre Cabana "Căprioara").

Informații despre 
terenul respectiv se pot 
obține la telefonul 054/ 
212844.
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Instal impex™
ARAD, str.DOROBANȚILOR Nr. 55

IMPORTATOR DIRECT 
de materiale, furnituri și echipamente 

pentru instalații tehnico-sanitare, 
gaze și încălzire centrală

CAUTĂ COLABORATORI/ DISTRIBUITORI
NOI VĂ OFERIM

PRODUSE DE CALITATE 
LA PREȚ DE IMPORTATOR r

Aveți sentimentul că sunteți 
/ictima bunului plac al unora. 
\lu merită să vă încrâncenați, 
'iindca astfel rezistența de 
:are vă loviți va fi cu mult mai 
■nare. Luați o poziție de 
așteptare, în martie veți putea 
zalorifica timpul și energia

Z LEU
Fiind “copilul" planetei Venus, 

aveți tendința să trăiți clipa și 
să priviți viața ca pe un 
ansamblu de experiențe 
senzuale. Ar fi bine să fiți mai

Acordă o nouă șansă celor care doresc să cumpere un apartament In blocul 
cu IO etqje amplasat in zona gării (str. Zarandului), reducând cu cea. 20% prețurile 
de vânzare.

Cele 27apartamente scoase la vânzare cuprind apartamente cu 4 camere (5 
apartamente), cu 3 camere (3 apartamente) și cu 2 camere (19 apartamente).

Prețul mediu de vânzare este de400USD/nf.
O nouă șansă se oferă și pentru spațiile comerciale de la parterul blocului: 

preț de vânzare700USD/nf pentru spațiile comerciale și300USD/nf pentru 
anexe.

Dacă doriți să inchiriați spațiile comerciale, prețul chiriei este de IO USD/nf.
Cererile de înscriere se pot depune la sediul SC CASIAL <S4 -Serviciul Investiții, 

in zilele lucrătoare, intre orele 8-14.
Termenul limită de depunere a cererilor este 31 martie 1999.
Informații suplimentare ia telefon054/213140-1-2, interior203, dna Băluță 

Mireia.

TEL/FAX. 057-211.292
f-----------------------------------------------------------------------------------------------------v

“Vă dă dureri de cap 
aprovizionarea cu ȚEVI?”

Leacul este - COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al SC TEPRO SA lași. 
ReținețiI Numai la COMAT DEVA SA 
găsiți toată gama de ȚEVI negre și zincate.

și încă un secret: la cele mai mici 
prețuri.

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

Z FECIOARĂ
Rupeți relațiile cu cei 

invidioși și intriganți; vă fac 
v«ața imposibilă cu bârfele lor. 
Cea mai bună metodă: nu mai 
stați de vorbă cu ei, căci 
neprimind informații se 
plictisesc și pleacă.

Z BALANȚĂ
S-ar putea ca cei din Balanță 

să înceapă scandalurile, dacă 
cei cu care au divergențe sunt 
din zodiile Leu sau Săgetător. 
Femeile Balanță sunt sigure și 
hotărâte, dar au nevoie să fie 
apărate de bărbați tari și tandri.

O SCORPION
Femeile din Scorpion trec 

peste toate obstacolele, în 
schimb bărbații găsesc piedici 
acolo unde, de fapt, nu există. 
Femeile vor avea mai mult 
noroc în dragoste decât în 
carieră.

Vineri 26 
februarie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lume adunate... 12.30 
Conviețuiri 13.10 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Ecoturism 15.30 
Emisiunea în limba germană 
17.00 Repere vitale (em. de 
educație ecologică) 17.30 
Mapamond 18.00 Ora Warner. 
Animaniacs (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 412) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 
20.55 Telesport 21.00 Tânărul 
Mussolini (f. biogr. It./Germania/ 
Spania 1993, p. II) 22.35 Jurnalul 
de noapte 22.50 Planeta cinema

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r) 9.30 

Biserica satului (r) 9.40 Tezaur 
folcloric (r) 10.30 Timpul Europei 
(r) 11.00 Ivanhoe (s/r) 11.50

Studioul șlagărelor 12.10 Sunset 
Beach (s/r) 13.05 Cu ochii’n 4 (r)
13.45 TVR Craiova 14.30 TVR Cluj 
15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 SOS - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 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)

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 12.30 Cronici 
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 Obser
vator 20.00 Detectivi la Malibu (s, 
ep. 23) 20.50 Asasinul din trecut 
(thriller SUA1995) 22.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 24) 23.00 Obser
vator 23.30 Agenția de presă 
23.35 Tropical Heat (s, ep. 28)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10 Cărările iubirii (s/r) 
10.00Tânărși 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 PRO TV 23.15 Chestiunea 
zilei

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 King Kong (f/ 
r) 11.55 Ca la mama Acasă (r) 
12.00 Vânătorul de oameni (s/r)
12.45 Ultima vară (s/r) 13.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 14.00 
Dragoste și putere (s/r) 14.45

Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s) 16.00 Celeste se 
întoarce (s, ep. 20) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima vară 
(s) 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Dragostea nu moare (s,e 
p. 73) 19.25 Dex, mascatul (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
312) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s, ep. 176) 21.30 Surorile (s)
22.30 Anonimul venețian (dramă 
Italia 1970)

PRIMAT'/
7.00 Ultima ediție (talkshow/ 

r) 9.00 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. 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) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Alegeți filmul! 22.00 
Știri 22.30 Vin de mai (co. 
romantică SUA/Fr. '90) 1.00 
Zborul 174 (dramă SUA 1995)

HB®
10.00 Evadare din Absalom (f.a. 

SUA 1994) 12.00 Perversiunile 
științei (s) 12.30 Nemesis 2: Nebula 
(thriller SUA 1995) 14.00 Aventurile 
lui Huck Finn (f.a. SUA 1993) 15.45 
în căutarea dragostei (f. romantic 
SUA 1997) 17.30 Extraconjugal 
(dramă SUA 1998) 19.00 Joc în doi 
(f.a. SUA 1997) 20.30 Inseparabilii 
(thriller SUA 1988) 22.30 Phoenix 
(thriller SUA 1998)

PRO TV
06.45-07.00 Program comercial 

PRO TV Deva 07.00-09.00 "Bună 
dimineața, PRO TV e al tău!" (copro
ducție cu stațiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 17.30 - 18.20 “Ghici cine 
bate la ușă?” talk show cu Alin 
Bena 23.15-23.30 Știri locale

ANTENA 1
10.00-10.10 Știri (r) 10.10- 

17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri locale 18.00- 
23.30 Antena 1 București 23.30 
- 00.30 Rondul de noapte

Z SĂGETĂTOR
Astăzi este ziua Săgetătorilor! 

Totul vă reușește! Sunteți din 
nou în centrul atenției, ceea ce 
vă măgulește. Succesul este de 
partea dv., trecând ușor peste 
orice piedică.

O CAPRICORN
Cei născuți în prima decadă 

sunt niște “conferențiari" 
înnăscuți, inteligenți, dar 
superficiali, pe când ceilalți 
sunt plini de bunăvoința, dar 
instabili, greu de stăpânit.

O VĂRSĂTOR
Ați avut și zile mai bune 

decât cea de azi! Sunteți 
distrați și uituci. Nu vă asumați 
obligații deosebite. Cei născuți 
în această zodie fac economii, 
chiar exagerează.

Z PEȘTI
Poate că gelozia pe care o 

simțiți n-a apărut fără motive, 
în loc să vă certați, căutați să 
aflați de ce se îndepărtează 
partenerul de dv., ce lipsește 
relației. Nu dați curs tentațiilor



• Vând plug cu două brazde, 
Silvașu de Jos, nr. 17, familia 
Dragotă Ludovic. (6483)

/■
COMEMORĂRI

ANIVERSARI

• Bunicii, unchiul și mătușa din 
Deva îi urează micuței lor 
SCRIPCIUC IULIANA, din Boz, cu 
ocazia împlinirii unui anișor, “La 
multi ani". (9158)

JE VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 15 ari teren arabil 
Șoimuș. Tel. 214550, după ora 20. 
(9165)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 2, Deva. Tel. 624576 (9546)

• Vând apartament 4 camere, 
Gojdu, 110 milioane, negociabil. 
Tel. 232818. (9155)

• Vând casă, 5 camere, încăl
zire, gaz, canalizare. Simeria, 
tel.260398. (9156)

• Vând /schimb apartamnent 4 
camere, parter, zona Dorobanți, cu 
apartament 2 camere, exclus Mi
cro 15, Dacia, etaj4sauparter. Tel. 
226695. (9171)

• Vând apartament 2 camere, 
Al. Romanilor, bl.18, ap 37, Deva. 
Tel. 659166. (9170)

• Vând, închiriez apartament 2 
camere, zona gării. Tel. 230697, 
056/211156 (9217)

• Vând vilă Costinești - Con
stanța. Tel. 041 734592 (9186)

• Vând casă și teren, zonă 
industrială 1000 m. Deva, tel. 
219346. (8878)

• Cumpăr apartament 2 ca
mere, exclus etajul 4 și Micro 15, 
ofer 50 milioane lei. Tel. 223770, 
211950. (9225)

• Vând apartament 3 camere, 
ultracentral și mobilă, Deva, et.2. 
Informații îp 27 și 28 februarie la 
apartament, tel. 215024 (6372).

• Vând casă, zonă centrală, 
Deva, tel. 230783 (7173)

• Vând teren intravilan, 930 mp, 
Orăștie, tel. 242123, după ora 20. 
(6938)

• Vând urgent garsonieră, 
parter, Orăștie. Informații str. 
Decebal, nr. 1A, Orăștie. (6942)

• Vând VW LT Diesel - 28, 
fabricație 1981, înmatriculată 
persoană fizică. Tel. 233049 (9544)

• Vând tractor 24 CP, cu cosi
toare, 25.000.000, negociabil. Tel. 
626043 (9218)

• Vând combină agricolă Epple 
Mobil 5)40, masa 2,5 m, stare foarte 
bună. Tel. 231444, 233639 (9164)

• Vând Lancia Prisma 1600, 
benzină, preț 3500 DM. Tel. 
232125 (9152)

• Vând Dacia 1310, an fabri-

și plug sau schimb cu tractor U 445 
DT. Tel. 166, familia Cîmpean 
Gheorghe, Gurasada. (9226)

• Vând Dacia, an 1996. Tel. 
672307 (9227)

• Cumpăr Cielo. Tel. 094 
515445 (9534)

• Vând BMW 518, plus motor de 
rezervă, înmatriculat, revizia făcută 
până în anul 2000, preț 5 milioane, 
Sîntămărie, nr. 57, tel. 770109 (3179)

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

• Vând canapea extensibilă - 
700.000 lei, colțar catifea Dulcineea 
- 2.000.000 lei. Telefon 213969.

• Vând acte de Renault 18, 
1980, motor 1600 cmc. Tel. 092 
496605 (9174)

• Vând vacă Bălțată Româ
nească, gestantă, Bîrcea Mică, 
nr.26. (9173)

• Vând 2 cai, Sat Bîrsău, nr. 57, 
Fam. Moga. (9178)

• Vând 2,5 tone cărbune huilă. 
Simeria, tel. 260221, după ora 17. 
(9180)

• Vând urgent 12 oi cu 12 miei, 
vacă rasa Siementhal, cu vițică de 
2 luni. Leșnic, nr.12, Buștea Sion. 
(9179)

• Vând rezervoare metalice 
pentru combustibil 1-2 tone. Tel. 
223555 (9176)

• Vând cruce marmură, 
103x53x8, 1.300.000. Deva, A. 
Vlaicu, 112, (9223)

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

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

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

• S.C. ROMAVICOM SRL DEVA, 
fermă particulară de păsări, cu sediul 
îq Mintia, platforma Casa Agro
nomului, vinde zilnic, inclusiv sâm
băta, între orele 8-16,pui viî. Informații 
suplimentare tel. 233484 (OP)

• Vând jocuri distractive pen
tru bar: simulatoare, mașiu. 
motorete, lupte, 300 DM bucata, 
negociabil, Jimbolia, jud Timiș, 
tel. 056/250517 (6346)________

• Cumpăr telefoane celulare 
defecte, sparte, codate, repar, 
decodez. Tel. 094/859958 (6350)

• Vând ieftin computer 386, fără 
hard disk, scanner A4, xerox de
fect, imprimantă cu jet cerneală. 
Informații tel. 711063. (6482)

• Cumpăr motocicletă, de 
preferat neînmatriculată, capaci
tate între 120-250 cmc, echipată 
pentru motocros sau normală. 
Tel. 241419 (6936)

ÎNCHIRIERI
• Se împlinesc 6 săptămâni 

de când a plecat dintre noi iubitul 
nostru fiu, soț și tată

• Oferim spre închiriere o 
garsonieră, nemobilată, lângă 
Astoria, parter, una mobilată, zona 
Enescu, (fete, doamnă), chirii an
ticipate. Tel. 216590, după ora 20.

• Dau în chirie 60 mp în 
Simeria (pentru marfă). Tel. 
261930. (9161)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate de distribuție, cu
sediul în Timișoara, angajează 
agenți comerciali pe municipiul 
Deva. Se cere experiență, vârsta 
maximă 30 ani, curriculum vitae. 
Tel. 230930 (9222)_____________

• Transport marfă cu Dacia 
papuc, 1600 lei/km, negociabil. 
Tel. 261930. (9161)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCA, 800-2500 D.M. lunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierari/ 
betoniști, muncitori necalificați 
construcții/agricultură/zootehnie, 
electricieni, șoferi. Maximum 45 
de ani. Tel. 01/8985819 (2100 lei/ 
10 sec). (OP)

• Montez convenabil interfoane 
bloc. Tel. 092/258053 (9262)

• Ofer spre îngrijire și iubire 
pisici maidaneze. Tel. 233582.

• Agenție plasare recrutează 
personal muncitor cu urmă
toarele calificări (pentru lucrări în 
Germania): dulgheri, betoniști, 
servanți utilaje grele. Condiție 
esențială experiență în lucrări de 
tunelOri sau metrou. Informații la 
tel. 069/229285, după ora 16. 
(6859)

PIERDERI

• Pierdut autorizație zugrav, 
eliberată de Consiliul Popular 
Călan, pe numele Petculescu 
Gheorghe. Se declară nulă. (9161)

PUBLICITATE

SIMION GÂLEA
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 28 februarie 
1999, la Biserica Sf.Nicolae din 
Hațeg. Veșnică pomenire. 
(3172)

• Duminică, 28 Februarie 
1999, va avea loc la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Brănișca 
parastasul de șase săptămâni, al 
celui care a fost

IOAN AMZULESCU
Dumnezeu să-l odihnească. 

(9175)

• Lacrimi nesfârșite însoțesc 
trecerea a 6 luni de când dragul 
nostru preot

NICOLAE GHERMAN
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Parastasul de pomenire va avea 
loc sâmbătă, ora 9,30, la Cate
drala Sf.Nicolae din Deva. Fa- 
milia. (9187)

• Acum la trei ani de la tre
cerea în eternitate, îngăduiți-vă 
o clipă de răgaz și alături de noi 
păstrați un moment de recu
legere în memoria celui care a 
fost

ec. ZENO BAKU
Dumnezeu să-l odihnească. 

Familia. (9221)

• Cu durere în suflet soția 
Mărioara, fiicele Mioara și Ionela 
anunță trecerea a 33 de zile de 
când a plecat dintre noi scumpul 
nostru

înv. INĂȘESCU IOAN 
la numai 62 ani. Parastasul și 
slujba de pomenire vor avea loc în 
data de 28 februarie 1999, în satul 
Bucium. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (6941)

cație 1986,15.000.000, negociabil. 
Tel. 669184. (9154)

• Vând urgent Renault 21, 
înmatriculat, catalizator, alarmă, 
consum 6,8, audio CD, motor nou, 
geamuri fumurii, impecabil, preț 
5900 DM, negociabil. Tel. 213045. 
(9177)

• Vând motoare Diesel, Opel, 
VW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, 
cu acte vamele. Tel. 092 447851 
(9188)

• Vând motor tractor U 650 și 
remorcă 5 tone, basculabilă. Tel. 
247165. (9151)

SC. COMPANIA DEIM BUT ELI AT fitg&S TIMIȘ SA. 
UDER MONDIAL PE PIAȚA DE BĂUTURI RĂCODITOARE 9

Dacă sunteți o persoană dinamică, dar cu toate acestea nu vi s-a oferit 
oportunitatea desăvârșirii carierei dv, adresați-vă companiei noastre care 

angajează:

AGENT VANZARI ȘI DEZVOLTAREA PIEȚEI
Condiții:

• Pregătire universitară
• Vârsta maximă - 30 ani

S.C.MOL ROMANIA 
PETROLEUM PRODUCTS SRL 

SUCURSALA ARAD
își extinde activitatea legată de 

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

VĂWZĂTORI-GEST1OWARI
- condiții:

- vârsta cuprinsă între 21-35 ani
- studii medii ( cu diplomă bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul 

comerțului
- avantaje:

■ cunoașterea limbii maghiare
- cunoștințe operare P.C.
- carnet de conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum 
vitae, scrisoare de intenție, copie după 
diploma de studii, fotografie, cazier juridic
- Ia adresa: S.C. MOL ROMÂNIA P.F. 
SRL - Sucursala Arad, bdul Decebal, nr. 2-4, 
Arad, cod: 2900, fax: 057-280626, în atenția 
Comp.Resurse Umane, specificând în 
scrisoarea de intenție postul și localitatea 
pentru care se aplică.

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

Grupul de Pompieri "lancu de 
Hunedoara”

al Județului Hunedoara 
Selecționează tineri pentru concursul de admitere 

in instituțiile militare de învățământ al 
Ministerului de Interne anul 1999-2000

I. Academia de Poliție “Alexandru loan Cuza” - 
Facultatea de Pompieri (ingineri). Durata 5 ani

II. Școala Militară de Subofițeri Pompieri "Pavel 
Zăgănescu” - Boldești, specialitățile:

- Maiștri militari auto - durata 2,00 ani
- Subofițeri pompieri - durata 1,6 ani
III. Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor M.l. 

"Nicolae Golescu” - Slatina, specialitatea Intendentă. Durata
- 1,6 ani

CRITERII
1. Să fie numai cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
2. Să fie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau 

elevi clasa a Xll-a curs de zi, a Xlll-a curs seral;
3. Să fi obținut la purtare, în ultimii doi ani de liceu, medii 

anuale de minimum 9,00.
4. Să aibă vârsta de până la 23 ani împliniți în anul în care 

se prezintă la concurs, pentru instituțiile militare de învățământ 
de formare a ofițerilor și 25 ani, pentru școlile de formare a 
maiștrilor militari și subofițerilor în activitate;

5. Să aibă înălțimea de minimum 1,70 m;
6. Să fie declarați apt medical și apt psihologic, să aibă o 

dicție bună și să nu prezinte semne particulare evidente;
7. Să aibă conduită corespunzătoare în familie, școală, la 

locul de muncă și societate;
8. Să nu fi săvârșit infracțiuni pentru care a suferit condamnări 

sau să nu se afle în curs de urmărire penală ori de judecată.
Cei care doresc să urmeze instituțiile de învățământ respective 

sunt rugați să ia legătura cu subunitățile de pompieri din orașele 
respective sau pentru alte informații în legătură cu desfășurarea 
examenelor și tematica pentru concurs la sediul Grupului de 
Pompieri "lancu de Hunedoara" al județului Hunedoara, strada G. 
Coșbuc, nr. 26 sau la telefoane nr. 214220; 214221.

NOTA: înscrierile se fac până la data de 30.04.1999.

Muzeul 
Civilizației Dacice 
și Romane Deva 

organizează 
concurs în data de 
15.03.1999 pentru ocu
parea postului de paz
nic la Secția Orăștie. 
Dosarele se depun pâ
nă la data de 8.03.1999.

Informații la sediul 
unității, 

tel.054/212200.

• Stagiul militar satisfăcut
• Permis de conducere
• Disponibilitate la călătorie
• Calități organizatorice, inițiativă, moralitate
• Abilități în promovarea și comercializarea unui produs
• Domiciliul în zonele: Deva, Hunedoara, Brad, Hațeg, Simeria

Compania noastră vă oferă:
• Perspectiva unei cariere solide, într-un mediu deschis oricăror idei noi
• Salariul atractiv
• Cursuri de perfecționare profesională
• Posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere și dinamice

Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr. 5, până la data de 8 
martie a.c. Informații suplimentare tel: 225076, fax: 227110.
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contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
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Economist-contabil (2 posturii 
Condljtl: studii luperioare economice; 

maxim 30 de ani
Relații în magazinele din / 

Deva ți Orițtie . -

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
______ (la 1 milion de lei*

' SUMA RATEI SUMA 
DOBÂNZII

fOTAL HLAIA |

83.334 47.500 130.854
83.334 43.542 126.876
83.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 11.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293
Total dobândâ 308.754 lei

Dobânda totală plătită pe un an de
zile la 1.000.000 de tel este de numai

308.754 lei
L___________________________________________ 4

Și... Un nou magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)* tel. 712765
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Detalii în magazine.

pentru 1 pachet Viceroy cumpârat
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