
SC Avicola Deva~

I Desfacere prin 
magazinele proprii

Pe lângă magazinele din Deva, Hunedoara, Brad și Simeria 
prin care,SC Avicola Deva-Mintia își desface propriile produse, la 
prețurile cele mai accesibile posibil, de curând a fost luată inițiativa 
ca un magazin eu același profil să fie deschis și în Valea Jiului.

Pentru a putea menține un preț rezonabil la ouă și la carnea 
de pasăre, acest magazin funcționează într-un spațiu special 
amenajat în acest scop la fosta firmă de la Iscroni, unde 
cumpărătorii din zonă găsesc numai produse proaspete și de 

^calitate. (N.T.) ____________ ____

De azi, litrul de benzina la stațiile 
PECO poate urca până la 8400 lei

Prețurile de referința ale 
SNP Petrom vor fi, în urma 
-majorării accizelor la 
carburanții auto, de 8.000 lei 
litrul de benzină Premium, 
7800 lei litrul de benzină fără 
plumb și 5000 lei litrul de 
motorină, a declarat pentru 
Mediafax loan Popa, 
directorul general al Petrom.

Sucursalele PECO de 
distribuție a produselor 
petroliere din cadrul 
Petrom pot vinde benzina 
și motorina la prețuri care 
pot varia cu +/- 5% față de 
prețul de referință 
anunțat, ceea ce înseamnă 
că prețul maxim va fi de 
8400 lei.

“Cuvântul liber” - MAGAZIN
De azi puteți găsi in chioșcurile de difuzare a presei 

numărul pe februarie al "Cuvântului liber” - MAGAZIN 
O publicație de care v-ați atașat, ce vine in 
întâmpinarea dorinței dv de informație și divertisment. 
Procurați-vâ “Cuvântul liber " ■ MAGAZIN și veți petrece 
câteva clipe de deconectare! Din numărul pe februarie 
vă recomandăm: "Dacă vreți să învingeți stress-ul": 
"Ciocolata e bună dar cu măsură"; “Proprietățile 
zincului și alimente bogate in zinc"; "Invenții și 
inventatori ai secolului XX": “Orele interioare ale 
organismului uman"; “Din arhiva proceselor celebre": 
“Cupluri celebre": Umor, integrame ș.a.
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PRM baga fitile
în PDSR

I n urmă cu câțiva ani 
s-a aflat scurtă 

vreme la guvernare așa- 
numitul pe atunci 
“patrulater roșu”, ale cărui 
laturi se numeau: PDSR, 
PUNR, PRM, PSM. Era greu 
de crezut că patru săbii 
precum Ion Iliescu, 
Gheorghe Funar, Corneliu 

aceeași teacă. Așa că 
schisma s-a produs 
repede între aliați. PUNR, 
PRM și PSM au ieșit pe 
rând din coaliție, lăsându-i 
pe majoritari să troneze 
singuri. Zoaia care s-a 
revărsat apoi o bună 
bucată de timp din gura și 
din pana lui C.V. Tudor 
asupra lui Ion Iliescu a 
umplut multe pagini de 
ziare. Acum tirul este 
îndreptat, încă și mai 
virulent, asupra preșe
dintelui Emil Constan- 
tinescu.

Mai de curând, după o 
serie de amenințări și 
acțiuni dure ale lui Miron

I APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
LIBER

Cozma împotriva puterii, 
senatorul justițiar l-a 
atras pe luceafărul huilei 
în partidul său, oferindu- 
i și o funcție importantă, 
în timpul mineriadei din 
4-22 ianuarie 1999, 
președintele PRM i-a 
adresat liderului mine
rilor un mesaj de 
simpatie și încurajare a 
grevei ilegale, care s-a 
terminat prin pacea de la 
Cozia, după confruntări 
violente la Costești- 
Vâlcea, între mineri și 
forțele de ordine, 
acestea fiind învinse cu 
nepermisă ușurință..

La foarte scurt timp, 
după noua escapadă a lui 
Miron Cozma, în fruntea 
minerilor, spre Capitală, 
pentru a scăpa de 
pedeapsa de 18 ani 
închisoare pronunțată de 
Curtea Supremă de 
Justiție, manifestare 
încheiată dramatic în 
încleștarea de la 
Stoenești, unde jan
darmii și-au luat cu mânie 
revanșa, iar liderul 
minerilor a fost arestat, 
C.V. Tudor ia mână de pe 
aliatul său. El l-a criticat 
pe Miron Cozma că de la 
eliberarea sa, din 6 iulie

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

' Oficiul județean pentru consultanță 
agricolă

Permanent în sprijinul 
agricultorilor 
hunedoreni

- Ca organism nou 
înființat, Oficiului județean 
de consultanță agricolă îi 
revin o serie de atribuții 
specifice. Vă rog, die direc
tor, referiți-vă, sintetic, ia 
acestea.

Discuție cu dl ing. Mircea Sebastian Domnariu, 
director al OJCA Hunedoara-Deva

- Oficiul nostru și cele 
zece centre locale și-au 
început activitatea în luna 
ianuarie a c., găsindu-ne în 
relații de strânsă și 
permanentă colaborare cu 
Direcția generală pentru 
agricultură și alimentație, cu 
centrele agricole și celelalte 
organisme județene cu profil 
agricol și zootehnic. 
Obiectivul esențial al 
activității noastre îl reprezintă 
furnizarea de consultanță 
agricolă și managerială 
pentru toți producătorii 
agricoli din județul nostru, 
inclusiv pentru arendași, în 
special cu prioritate pentru 
agricultorii privatizați. în con
text aș dori să precizez că în 
cadrul oficiului și al centrelor 
locale de consultanță 

agricolă, avem specialiști 
agronomi, horticultori, 
zootehniști, în meca
nizarea agriculturii. Pe 
lângă identificarea pro
blemelor cu care se 
confruntă producătorii 

agricoli, ne preocupă și 
soluționarea acestora.

- în ce anume constă 
furnizarea de consultanță?

- Avem în vedere 
difuzarea și aplicarea pe 
scară largă în producție a 
informațiilor legate de 
tehnologia specifică culturii 
plantelor . agricole și 
creșterii animalelor. De 
asemenea, ne preocupă 
implementarea în ferme și 
exploatații agricole a 
rezultatelor cercetării știin
țifice și acordarea de 
asistență tehnică de 
specialitate în domeniile 
producției vegetale și

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3)

Administrație 
speciala la 
Bancorex

Cutremurul de zilele trecute din Bancorex, cutremur care a 
condus la demisia în bloc a conducerii băncii, a fost oarecum 
aplanat prin numirea de către Banca Națională a României-a dlui 
Nicolae Dănilă drept administrator special al acesteia. Domnia sa 
va avea ca principale atribuții redresarea financiară a băncii și 
pregătirea ei pentru privatizare. în comunicatul care îl prezenta 
pe dl Dănilă drept succesor al lui Vlad Soare în fruntea Bancorex, 
oficialii BNR au reafirmat sprijinul instituției și al guvernului pentru 
banca fanion a României. Până de curând dl Nicolae Dănilă a fost 
consilier al guvernatorului BNR. (A.N.)

De 1 Martie, o frumoasă 
zi de primăvară, Poliția 
rutieră deveană a oferit 
conducătoarelor auto mărți- 
șoare, un splendid gest de 
atenție pentru sexul frumos, 
stăpâne atente aie volanului 
și corecte apărătoare aie 
semnelor și regulilor de 
circulație. Făptui în sine ie-a 
impresionat plăcut atât pe 
femeile aflate ia volan cât și

*

Alina Gergeii a fost una dintre conducătoarele auto care a trăit 
bucuria primirii unui mărțișor din partea poliției rutiere devene.

Foto: Traian MÂNU
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pe trecătorii ocazionali care 
văd în poliția rutieră pe 
oamenii în măsură să 
asigure circulația fluentă 
pe drumurile publice, pe 
cât posibil fără evenimente 
deosebite. Așadar, o zi 
festivă pe drumuriie\ 
publice. Atenție, doar ieri a 
fost 1 Martie! De azi, 
redevenim cu toții doar 
conducători auto!

--

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. £ parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele tn lei 
persoanelor fizice!

X la 30 do zile - 55%
X la 9P de zile - 53%
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CUM AU INTERVENIT AUTORITĂȚILE 
LOCALE PENTRU AJUTORAREA 

CELOR AFECTAT! DE INUNDAȚII?

Despre amploarea inun
dațiilor și despre 
pagubele produse, ziarul nostru 

a relatat la momentul respectiv 
cu lux de amănunte. în acest raid 
- anchetă, întreprins la sfârșitul 
săptămânii trecute, ne-am 
propus să vedem cum au 
intervenit autoritățile publice lo
cale pentru a-i ajuta pe cei 
afectați de inundații, în câteva 
comune din zona Brad.

Vața de Jos: S-au luat 
măsuri pentru dezinfecțla 
fântânilor

în comuna Vața de Jos au

fost afectate de inundații 
aproximativ 32 ha de teren 
arabil, cinci gospodării și drumul 
comunal Vața de Jos - Birtin, 
pe o porțiune de 20 de metri. 
După cum ne-a relatat dl 
Constantin Braica, viceprimarul 
comunei, două din gospodăriile 
afectate sunt din satul Vața de 
Jos, iar trei sunt din satul 
Prihodiște. “Au fost inundate 
grădinile, curțile și anexele, cele 
mai afectate fiind fântânile, dar 
apa nu a ajuns până la casele 
oamenilor." loan Loliș, din satul 
Prihodiște, nr. 89, ne spunea:

“Apa mi-a distrus două holde 
de grâu, două beciuri cu 
cartofi și a împrăștiat câteva 
căpițe de fân, astfel că nu 
prea mai am ce da la animale. 
Au fost pe aici domnu’ primar 
și șeful de post, dar 
deocamdată nu ne-au ajutat 
cu nimic. Numai o doamnă de 
la Sanepid ne-a dat niște 
pastile, ne-a spus să le punem 
în fântână pentru a dezinfecta 
apa." Constantin Rus, tot din

Ciprian MARiNUT
(Continuare în pag. 3)

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.
aniversează, în luna martie 1999,

5 ani de activitate
Cu acest prilej, banca lansează următoarele emisiuni de "Certificate aniversare" 

ce se vor vinde numai persoanelor fizice:
• Certificat de depozit aniversar-5 ani activitate 1994-1999, în lei cu o dobândă 

de 61 % pe an.
Certificatele se vor vinde în perioada 1 -8 martie 1999 și sunt scadente la 100 zile 

de la data vânzării, respectiv 9-16 iunie 1999.
Certificatele sunt tipărite și au valoarea nominală de 1.000.000 lei și 5.000.000 lei.
• Certificat de depozit aniversar - 5 ani activitate 1994 - 1999, în USD cu o 

dobândă de 6,5%pe an.
Certificatele se vor vinde în perioada 1-31 martie 1999 și sunt scadente la 180 de 

zile de la data vânzării.
Certificatele sunt tipărite și au valoare nominală de 500 USD.
"Certificatele de depozit aniversare - 5 ani de activitate", în lei și respectiv în 

USD, pot constitui garanție pentru creditele și scrisorile de garanție solicitate de la 
Banca Internațională a Religiilor SA. ______ _____ j
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Finalizarea “retușurilor” 
și la echipele din Divizia A

Au intrat pe ultima “sută de metri" și pregătirile 
echipelor de pe prima scenă fotbalistică a țării 
pentru returul campionatului '98 - '99. Cluburile cele 
mai puternice au avut posibilitățile financiare de a 
organiza turnee cu cantonamente în străinătate 
unde au avut posibilități dintre cele mai bune de 
pregătire specifică, antrenamente, meciuri de 
verificare și nu în ultimul rând de recuperare după 
efort, masă și cazare.

Printre aceste formații se află - cum este și 
normal - primele trei clasate, Rapid, Dinamo și 
Steaua. între aceste echipe se va da o luptă 
puternică pentru supremație, pentru ordinea 
locurilor de pe podium. între cele mai îndreptățite 
pentru titlu de campioană se află Rapid și Dinamo, 
acestea aflându-se cel mai aproape de "adevăr". 
Rapid, după plecarea lui Lucescu, a recurs la 
serviciile unui fost stelist, Dumitriu, căruia con
ducerea clubului, sponsorul Copos i-au dat tot 
sprijinul pentru a pregăti cum se cuvine pentru ca t 
Rapidul să ia titlul în acest campionat: transferul 
jucătorilor I. Ganea (Gl. Bistrița), D. Chiriță (U. 
Craiova) și C. Barbu (FC Argeș), două turnee în 
Italia și Egipt, câteva partide de verificare cu 
echipe puternice. Deși în zilele din urmă Sabău, 
Lupu și Șumudică erau accidentați, antrenorul D. 
Dumitriu este foarte optimist: "Lupta poate începe, 
noi suntem pregătiți.”

Și Dinamo s-a bucurat de o perioadă ex
celentă de pregătiri în țară, dar mai ales în Italia și 
Cipru. Dinamoviștii mizează pe omogenizarea 
echipei, chiar a lotului, din moment ce nu au efec
tuat până acum decât două transferuri de jucători: 
Ad. Mutu de la FC Argeș și MaCavei de la Farul. A 
revenit la Dinamo și Coporan (Steaua). Dinu merge 
mai departe pe mâna formației “lucrată” cu bune | 
rezultate în tur: Preda, Contra, Ciobotariu, Mihali 
(Bătrânu), Florea, Mutu, Hâldan, Lupescu, Iftodi, N. ' 
Nicolaie, Mihalcea. Pe banca de rezerve se află I 
printre alții Dobre, Kiriță, Mare și portarul Lipitor | 
(junior de la Vega Deva). Dinamo care are meciul | 
din tur cu Rapid acasă își pune mari speranțe în 
victoria ce ar putea decide titlul. Să mai vedem.

Aflată pe locul 3 în clasament, la 10 puncte de 
lider, Steaua încă mai speră! Cu lenei și Stoichiță la 
cârmă și pe teren cu Lăcătuș, Steaua crede că 
mai are șansă. S-a pregătit ca la carte în cele două 
turnee din Italia și Egipt, lotul s-a întărit cu Luțu (U 
Craiova), Mindileac (revenit de la Fieni), Zotincă 
(Sibiu) și mai recent se pare că vor juca în Ghen- 
cea și Duro și Ceno din Albania, care au fost 
curtați de Rocari Compartimentul forte al Stelei este 
cel de la mijloc: Trică, Linear, Roșu și Luțu, deosebit 
de laborioși, tehnici și imprevizibili, pun în situații 
foarte bune de a înscrie vârfurile Lăcătuș și 
Dănciulescu, la grea încercare apărările adverse, 
în schimb, în apărare, mai vechile lacune nu au fost 
înlăturate. A plecat Răchită, dar nici Miu nu se 
ridică la nivelul cerut, în ciuda convocării lui la lotul 
național de către Pițurcă.

Pentru un loc pe podium, un cuvânt greu de 
spus îl are și FC Național. Antrenorul Alexanco a 
promis că va face zile grele și primelor trei clasate. 
Vor fi multe partide deosebit de interesante pe 
micul ecran și de către suporterii acestor formații.

p.----------------------------------------------------------------f

Vega Deva - 
Dacia Orăștie 3-0

Deși sâmbătă a fost o zi cu adevărat primă- 
văratică, destul de cald și plăcut pentru fotbal, 
fotbaliștii nu s-au bucurat prea mult de lipsa 
stratului gros de zăpadă, “adversarul” lor mai 
dificil a fost de această dată terenul greu, cu 
multe porțiuni de noroi, ce a dat serios de furcă 
jucătorilor în stăpânirea balonului și a cursivității 
jocului, cei doi antrenori Romulus Gabor și' 
Gabor Gal fiind lipsiți de posibilitățile aplicării 
unor idei tactice preconizate pentru retur.

în ciuda condițiilor (de pe “gazon"), ambele 
formații s-au angajat cu toate forțele lor la efort, 
dăruindu-se total în joc, ca într-o partidă de cam
pionat, fără menajamente, fiecare dorind să "prin
dă" echipa în retur. Cei care au început mai bine, cu 
acțiuni ofensive spre poarta adversă, au fost 
gazdele, mereu ținute în “priză” de Romică Gabor, 
ce a intervenit deseori în corectarea unor greșeli 
individuale și tactice, dorind ca echipa să joace 
elaborat, cu atacuri pe ambele flancuri, în care 
elevii săi să se demarcheze și să se găsească în 
preajma careului de 16 metri al adversarului și 
unde să puncteze. La o astfel de fază, în minutul 5, 
Luca, “urcat” și el în atac, marchează primul gol al 
meciului: 1-0. Devenii se mențin în continuare în 
atac, Preda, Costăchescu, Popa, Naniu, Moțoi, bine 
sprijiniți de Luca, Chezan, Bordean și Gigi Ștefan, 
au asaltat careul de 16 metri al oaspeților și 
Chezan înscrie al doilea gol în minutul 8.

Al treilea gol l-a înscris tot Luca, în min. 55, 
când a și fixat scorul meciului:3-0. Apărarea 
oaspete, în frunte cu experimentatul și în acest 
meci amical Stroia - ce a jucat cu aceeași în
suflețire și abnegație de când îl știm, a strâns 
rândurile, Costea, Moldovean, Ivănescu, D.Gabriel, 
Marin făcând multă risipă de efort. De altfel, elevii lui 
Gal au dovedit o bună pregătire fizică (ei au reluat 
pregătirile la 1 februarie) și asigură o bună cir
culație a balonului, însă Simian, Toth, Szidorak și 
Baciu și cei care au intrat după pauză n-au reușit 
decât de puține ori să pună în pericol poarta 
gazdelor. O asemenea fază (foarte periculoasă) 
s-a petrecut în careul devenilor în minutul 65, când 
Moldovean a fost faultat în careu. Lovitura de la 11 
metri a executat-o Toth, în colțul din dreapta al 
portarului Cibotariu și acesta reține balonul.

în partea a doua a partidei, Romică Gabor 
a rulat un mare număr de jucători - Cibotariu, 
Dobrescu, Popovici, Anghel, Pisoi, Răicanu, 
Siscan, Stănilă, lanu, băieții trebuind să mun
cească serios pentru a intra în formație în retur. 
De partea cealaltă, pe banca de rezerve se 
aflau doar Dumitrescu, Eșanu, Ștefan, Cristi 
Ciobanu și Lilă, restul din lot - 6 jucători fiind 
accidentați sau bolnavi.

Vega Deva a aliniat primul “11”: Maria, 
Bordean, Tănasă, Luca, Gigi Ștefan, Popa, 
Chezan, Preda, Costăchescu, Moțoi, Naniu.

FC Dacia Orăștie: Opric, Marin, Stroia, 
Costea, Moldovean, Ivănescu, Dan Gabriel, 
Simian, Toth, Szidorak, Baciu.
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Apetit ofensiv deosebit

Minerul Certei 
- Minaur 

Zlatna 4-1 (3-1)
După ce întreaga perioadă a partidelor 

amicale terenurile au fost grele, acoperite cu 
zăpadă, sâmbătă, ultima partidă de verificare a 
celor două echipe s-a desfășurat pe un teren 
destul de bun. Trecând de la gheață, noroi ori 
zăpadă, la iarbă, jucătorii celor două echipe au 
dovedit poftă de joc alergând mult și inițiind 
numeroase combinații spectaculoase.

Nici una din cele două echipe nu a început 
cu formația standard, ambii antrenori dorind să- 
și menajeze câțiva din jucătorii de bază pentru 
meciurile oficiale. Totuși, am asistat la o partidă 
viu disputată, alertă și cu goluri frumoase.

Minerii au început în forță și după două 
ocazii ratate de Rădos (min. 4 și min. 5) au 
reușit deschiderea scorului. în minutul 7, por
tarul Magiaru a respins în față șutul puternic al 
lui Tăgârță, iar Rădos, pe fază, a reluat din 
apropiere și: 1-0. Două minute mai târziu, 
același Tăgârță a slalomat pe banda stângă, a 
centrat în careu, iar Rădos a reluat cu capul 
majorând diferența: 2-0. Replica oaspeților a 
fost promptă: în minutul 12, Cristi Stoica a 
executat o lovitură liberă directă de la 18 metri, 
balonul a fost deviat de zid derutându-l pe 
Dobre și 2-1. Preocupați în continuare de atac, 
elevii antrenorului loan Petcu au supus poarta 
oaspeților unui adevărat asediu. Dominarea lor 
avea să fie concretizată în minutul 21 când, în 
urma unei centrări a aceluiași foarte activ 
Tăgârță, Sîrghie a reluat cu latul la colțul scurt 
stabilind scorul la pauză: 3-1.

în repriza secundă, pe fondul modificărilor 
intervenite în cele două formații, aspectul jocului 
s-a schimbat. Oaspeții au dat o replică mult mai 
bună, și în minutul 56 puteau înscrie din nou, dar 
portarul Dobre a salvat un gol ca și făcut. în 
schimb, în minutul 67, jucătorii din Certej și-au 
mărit avantajul. Juniorul Bolfoși (Jiul Petroșani), 
aflat încă în probe, l-a lansat excelent în 
adâncime pe Pepenar, iar acesta a lobat peste 
Magiaru ieșit în întâmpinare și a stabilit scorul 
final: 4-1.

Minerul Certej: Dobre - Fartușnic, 
Țibichi (56 Bolfoși), Răducănescu, Bozga - 
Sârghie, Banc, Polvrea - Rădos, Ocolișan (46 
Pepenar), Tăgârță (46 Scurtu).

Minaur Zlatna: Magiaru - Bîrluț, Duță, 
Chirali, Chira, Dobrin - Klempes, Verdeș, 
Gândilă - Stoica, Olelei.

La Jiul Petroșani - 
viata merse înainte «

Cea mai frumoasă perioadă de după Revo
luție a clubului Jiul Petroșani a fost legată de 
persoana lui Miron Cozma. Având ca suport 
financiar banii sindicatelor miniere din întreaga 
Vale a Jiului și ca președinte pe “luceafărul 
huilei”, Jiul a reușit constituirea unei echipe 
competitive și promovarea pe prima scenă a 
fotbalului românesc. însă ca orice minune, 
“fiesta" clubului petroșănean a ținut până la 
reducerea subvențiilor alocate mineritului și 
până la prima arestare a lui Miron Cozma. O 
dată cu aceste lovituri sub centură, activitatea 
fotbalistică la Jiul Petroșani a cunoscut o acută 
degringoladă. Echipa a retrogradat, iar în Divizia 
B nu a avut un tur de campionat tocmai strălucit. 
Care este la ora actuală situația la clubul petro
șănean am încercat să aflăm discutând cu dl 
Gheorghe Boboc, vicepreședintele clubului.

- Domnule Boboc, cum a decurs pregă
tirea de iarnă?

- Antrenamentele s-au reluat în data de 11 
ianuarie. După vizita medicală și câteva antre
namente ușoare de reacomodare la efort des
fășurate la stadionul Jiul, pe 20 ianuarie, întreg 
lotul a plecat în cantonament la Borsec. După 
cum aprecia conducerea tehnică a echipei 
formată din loan Dosan, antrenor principal, 
Marian Tudorache, antrenor secund și Stelian 
Homan - antrenor portari, în cantonamentul 
desfășurat la Borsec s-a realizat o foarte bună 
pregătire fizică. Apoi, în perioada jocurilor 
amicale de verificare, echipa noastră a obținut 
următoarele rezultate: 0-0 și 1-1 cu Apemin 
Borsec (Divizia C), 4-2 cu Parângul Lonea, 0-0 
și 3-1 cu CSM Reșița, 0-1 cu Unirea Alba lulia 
(în deplasare) și 2-0 cu Extensiv Craiova în 
ultimul joc disputat sâmbătă, 27 februarie.

- Care este la ora actuală situația finan
ciară a clubului?

- Ca mai toate echipele și noi ne confruntăm cu 
numeroase probleme de ordin financiar. Cola
borăm însă în continuare cu sindicatele, astfel că 
jucătorii sunt cu contractele și cu primele plătite la 
zi, “situație” cu care puține echipe din Divizia B se 
pot lăuda. în ciuda dificultăților mineritului și a 
problemelor sociale care ne asaltează zilnic, viața 
merge înainte. Ca dovadă că lucrurile stau destul 
de bine este și faptul că ne-a plecat un singur 
jucător (portarul Ghițan la Parângul Lonea) și au 
venit trei: vârful Ciornei de la Chimica Târnăveni, 
portarul Botezatu de la Parângul Lonea și mijlo
cașul Damian Zenu de la Minerul Lupeni.

- Ce își propune Jiul pentru acest retur de 
campionat?

- Obiectivul nostru principal este menținerea 
în Divizia B. Dar în funcție de jocul rezultatelor și 
de forma sportivă a echipei ne-am dori eventual 
și o ascensiune de 2-3 locuri în clasament.
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Primul meci amical din 
acest sezon al tricolorilor 

Mâine, miercuri, pe stadionul "Lia Manoliu" din 
Capitală (fost 23 August), echipa noastră repre
zentativă de fotbal va întâlni selecționata Estoniei 
în primul meci amical din acest sezon fotbalistic în 
perspectiva apropierii partidelor ■’!. > preliminariile 
“Euro 2000”. Pentru întâlnirea cu Estonia. Victor 
Pițurcă și-a propus să apeleze la numai 5 jucători 
din străinătate și ceilalți 13 să fie selecționați din 
campionatul intern, lată componența lotului: Lobonț, 
Lung - (portari); Contra, Ciobotariu, Gică Popescu 
(Galatasaray), FI. Bătrânu, D. Florea, Dumitru Mitriță 
(Heerenveen) - (fundași); Denis Șerban (Valencia), 
I. Lupescu, Hâldan, Trică, L. Roșu, Luțu, D. Mun- 
teanu (FC Koln) - (mijlocași); I. Ganea, Ad. Mihal
cea, Răducioiu (Brescia) - (atacanți). Răducioiu s- 
a îmbolnăvit de gripă și nu a sosit la București, în 
locul său fiind convocat Dănciulescu.

Lotul s-a reunit duminică, la Săftica, unde 
tricolorii vor efectua 4 antrenamente, ultimul fiind 
planificat să aibă loc chiar azi, pe stadionul "Lia 
Manoliu". Adversarii lor au sosit în București direct 
din Cipru (unde se află în pregătiri).

Pentru următorul med de pregătire al tricolorilor, 
ce se va desfășura tot la București cu repre
zentativa Israelului, Pițurcă va convoca 13 
stranieri”: Stelea, Dan Petrescu, Gică Popescu, Tibi 

Selymesi, D. Mitriță, Denis Șerban, Costel Gâlcă, 
Dorinei Munteanu, Cătălin Munteanu, Craioveanu, V. 
Moldovan, FI. Rădudoiu și Adrian llie. Lista e încă 
provizorie, cei care nu pot răspunde chemării vor 
fi înlocuiți.

Și lotul de tineret al tricolorilor va susține tot 
azi, dar la Ruse, o partidă de verificare cu 
echipa similară a Bulgariei. Antrenorul Tudorel 
Stoica a apelat la: Coman (Rocar), Stanca (Sp. 
Stud.), FI. Dumitru (Astra), Crăciunescu, M. 
•Sava, Chivu, Nicola (Univ. Craiova), Ogăraru, 
Linear, Luca (Steaua), Bundea (Rapid), Cemat, 
R. Niță (Oțelul), G. Kiriță, M. Niculaie (Dinamo), D. 
Rednic (FC Argeș), Caraman (FC Național), 
“împotriva Israelului, și la confruntarea oficială 
cu Slovacia din preliminariile olimpice, vom 
convoca jucătorii de bază" - a precizat T. Stoica. y

Minerul FUip ești ■ Dinamo 2-4
în acest meci, Dinu nu i-a putut folosi pe 

Florentin Petre și Gane, ambii fiind accidentați, 
dar de ieri și-au reluat și ei pregătirile. Dinamo a 
început partida în formula: Preda, Contra, 
Ciobotariu, Mihali, Florea - Mutu, Lupescu, 
Hâldan, Iftodi, Vlădoiu, Mihalcea. După pauză au 
mai intrat pe teren Bătrânu, Kiriță, Coporan, 
Dobre și Mara. Dinamo a înscris de 4 ori prin 
Mutu, Hâldan, M. Nicolae și Mara.

Universitatea Craiova ■ 
FC Argeș 3-1

Și în al doilea meci, craiovenii au ieșit învin
gători în fața argeșenilor. La Pitești, oltenii au 
câștigat cu 4-2, iar la Craiova, Universitatea a 

învins cu 3-1 prin golurile marcate de CI. Nicu- 
lescu (2 ) și Sava. Golul argeșenilor a fost 
realizat de Bălașa.

Chindia Târgoviște ■ Rapid 0-4
Sâmbătă, la Târgoviște, Rapid a susținut 

ultimul meci de verificare pentru returul cam
pionatului Diviziei A în care are de apărat 
primul loc ce îl ocupă în clasament, lată echipa 
aliniată în această partidă de antrenorul 
Dumitriu: Lobonț, B. Andone, leneși, Rednic, 
Stanciu, Bolohan, Bundea, Pancu, 
Măldărășanu, Ganea, J. Barbu. Au mai jucat: 
Maier, Bratu, Șumudică, Sergiu, Radu, I. Voicu, 
Mutică și D. Chiriță.

Golurile Rapidului au fost înscrise de 
Stanciu (2), Măldărășanu și Pancu.

De la FRF "î 
' întrucât George N. George este bolnav, ' 

I Comitetul Executiv al FRF a stabilit ca I

I

temporar de programarea arbitrilor la | 
meciurile din campionat să se ocupe ■ 
Adalbert Kassai - secretar general al FRF ' 

și Dan Petrescu - președintele CCA
Tot de la FRF s-a comunicat că foștii | 

arbitri Aron Huzu, Dan. D. Crăciun, ■ 
Gheorghe Biziniche, Silviu loan, ^lexan- 1 

dru Dobrin și Viorel llie, recent retrași din I 
activitate, au fost cooptați în corpul de | 
observatori ai federației. De subliniat că 
Aron Huzu a devenit membru permanent 
al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), iar I 
locul acestuia - rezervat arbitrilor aflați 
încă în activitate - a fost luat de Nicolae 
Grigorescu (Timișoara).
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“La votarea bugetului 
parlamentarii au ridicat mâna, 

dar au plecat capul”

Noua Lege a sistemului 
public de pensii - în faza 

de proiect
Conferința de presă 

desfășurată vineri, 26 februarie 
a.c., la sediul filialei hunedorene a 
Partidului Democrației Sociale din 
România, a avut drept principale 
teme de discuție adoptarea 
recentă a Legii Bugetului pe 
1999, precum și majorarea 
accizelor la benzină. La 
întâlnirea cu ziariștii au fost 
prezenți și parlamentarii de 
Hunedoara ai partidului, dl 
senator Doru Gaița și dl deputat 
loan Giurescu.

Referindu-se la adoptarea 
bugetului dl senator Doru Gaița a 
susținut că în Comisia de buget- 
finanțe din care face parte toți 
parlamentarii, indiferent de 
culoarea politică, au căzut de 
acord că legea nu poate fi 
adoptată în forma primită de la 
Guvern. S-a căzut de acord 
asupra unor modificări care 
trebuie neapărat discutate în 
plen și chiar adoptate, însă la vot

PRM bagă fitile 
în PDSR

Permanent în sprijinul 
agricultorilor hunedoreni

(Urmare din pag. 1)

1998, a adus numai 
prejudicii PRM, că după 
pacea de la Cozia nu se 
mai înțelegea nimeni cu el 
(pentru că înainte ei se 
înțelegeau foarte bine - 
n.n.), că a pornit un nou 
marș spre București, 
“îmbătat de euforia ade
ziunii populare din 
ianuarie”, "fără să știe că 
în istorie, ca și în alte 
domenii, ocaziile ratate se 
răzbună crunt”(oare ce 
ocazie o fi ratat Miron 
Cozma? - n.n.). Ca întot
deauna necruțător cu 
adversarii și cu amicii 
scoși din grațiile sale, C.V. 
Tudor a spus că “în epoca 
modernă haiducia de tipul 
lui Cozma se poate 
transforma fulgerător în 
contrariul ei” (ceea ce s-a 
și întâmplat - n.n.).

Din alt punct de 
vedere, fiind suspendat 
pentru o lună de zile din 
activitatea parlamentară, 
aflându-se sub impulsul 
posibilei ridicări a 
imunității parlamentare și 
al avertismentelor de 
scbatere a PRM în afara 
legii, îngrijorat de 
dramatica scădere a cotei 
de popularitate, C.V. Tudor 
face alte considerații 
fulminante. El își exprimă 
indignarea față de 
“masacrul” împotriva

Dintru început se cuvine 
consemnat faptul că acțiunea 
organizată de Camera de Comerț și 
Industrie a județului Hunedoara, sub 
genericul “Parteneriat pentru 
dezvoltare”, pe tema valorificării 
facilităților oferite de zonele 
defavorizate din spațiul hunedorean 
(în 25 februarie a.c. la Lupeni - 
pentru bazinul carbonifer al Văii Jiului 
și a doua zi în comuna Vața de Jos - 
pentru perimetrul Țării Zarandului), a 
fost deopotrivă interesantă, lăudabilă 
și reușită. Să mai spunem că 
manifestările s-au bucurat de 
sprijinul Prefecturii, Consiliului 
Judqțean, Sucursalei Teritoriale 
Hunedoara a FPS și ANDIPRZM 
București și au fost onorate de o 
numeroasă participare.

Ca și la colocviul de la 
Restaurantul “Montana" din Lupeni, 
și la cel care șl-a desfășurat lucrările 
vineri în elegantele spații ale 

s-a dovedit tocmai contrariul.
în ultima perioadă au existat 

destule voci din interiorul partidului 
care au susținut vehement 
necesitatea retragerii acestuia 
definitiv de la lucrările 
Parlamentului. Nu s-a stabilit dacă 
se va pune în practică o 
asemenea măsură radicală, însă 
urmează a fi luată o decizie în 
acest sens în data de 5 martie la 
Consiliul Național al PDSR. Trebuie 
însă analizate cu mare atenție 
efectele practice ale retragerii, 
întrucât activitatea forurilor 
legislative nu va fi cu nimic 
tulburată. Plecarea PDSR-ului nu 
va face decât să faciliteze 
adoptarea de către putere a 
tuturor legilor propuse de ei. Prin 
urmare, rămânerea în Parlament și 
evitarea mutării luptei politice în 
stradă ar fi o măsură mult mai 
înțeleaptă.

O problemă o reprezintă 
sărăcirea populației, proces la

minerilor, la Stoenești, și 
apreciază că arestarea lui 
Miron Cozma este “un 
grav abuz politic". 
Mergând mai departe, 
bagă fitile în echipa foștilor 
aliați (PDSR - n.n.), care 
după ce l-au mai susținut 
o vreme, acum se 
îndepărtează din nou de 
tribun, întrucât .le 
umbrește imaginea tocmai 
când ei caută soluții și 
argumente mai solide 
pentru accederea la 
putere.

Președintele PRM 
anunță că știe din surse 
sigure, care i-au atras 
atenția că, după lichidarea 
PRM va urma lichidarea 
PDSR, că se pregătesc 
dosare penale împotriva 
lui Ion Iliescu, Nicolae 
Văcăroiu, Adrian Năstase, 
Doru loan Tărăcilă, Vasile 
Văcaru, sperând să-i 
determine pe pedeseriști 
să se hărțuiască și mai 
abitir cu actuala putere și 
să-l țină pe el încă 
aproape, ceea ce se pare 
că nu mai este posibil. 
Cel puțin așa au declarat 
liderii PDSR. însă lumea 
este de mult obișnuită cu 
exagerările și diversiunile 
lui Corneliu Vadim Tudor, 
care, iată, își pierde 
continuu din aliați, 
produce zgomote chiar în 
propriul partid.

Disponibilități și facilități de dezvoltare 
în Tara Zarandului

stațiunii gestionate de 
Romtelecom, de la Vața, au fost 
prezenți un mare număr de 
conducători de societăți comerciale, 
patroni, oameni de afaceri din zona 
Bradului, din județul Hunedoara și 
din țară, interesați să dezvolte o 
serie de activități în localitățile 
defavorizate ale Țării Zarandului. Au 
luat parte reprezentanți ai Agenției 
Județene de Ocupare și Formare 
Profesională, DGFPCFS Hune
doara, ai unor bănci, ai Companiei 
Naționale “Minvest” și ai sindicatelor 
miniere, primarii localităților din zonă.

După ce dl Gheorghe Grlin, 
directorul general al CCI Hunedoara, 
a deschis lucrările, a luat cuvântul 

care a contribuit din plin 
Ministerul Finanțelor în frunte cu 
cel pe care dl Giurescu îl 
caracteriza drept “un 
monument, un om care nu ar

trebui dat afară din guvern 
până la alegeri, el fiind de un 
real folos în crearea unei imagini 
cât mai proaste a puterii 
actuale". Recenta decizie de 
majorare a prețului benzinei va 
afecta serios nu doar pe șoferi, 
ci întreaga populație care va fi 
nevoită să plătească mai mult 
pentru aproape toate produsele. 
Majorarea prețurilor la 
combustibili va conduce la 
creșteri foarte mari ale prețurilor 
alimentelor, al îmbrăcămintei etc.

Andrei NISTOR •
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zootehnice, precum și în 
privința mecanizării agri
culturii.

Activitatea noastră vizează 
și alte obiective cum sunt: 
popularizarea legislației în 
domeniul agricol, acordarea 
de sprijin în privința calculului 
economic pentru producția 
agricolă, furnizarea de 
informații privind piața de 
desfacere a producției 
agricole, acordarea de sprijin 
pentru procurarea de materii 
și materiale destinate pro
ducției agricole, respectiv 
vizând aprovizionarea cu 
îngrășăminte, pesticide ș.a., 
precum și furnizarea de 
informații legate de potențialii 
beneficiari ai producției 
agricole. O importanță aparte 
acordăm și organizării de 
loturi demonstrative pentru 
diferite culturi agricole în 
teritoriu.

- Ce aite probleme 
abordați?

- în cadrul acțiunilor 
specifice ne preocupăm și de 
organizarea unor instruiri cu 
caracter practic, iar în viitorul 
apropiaf, sperăm, după 
preluarea Casei agronomului, 
aici vor fi susținute diferite 
cursuri cu producători agricoli, 
fiind posibil să abordăm și 
unele teme speciale la cererea 
solicitanților, toate în profil 
agricol.

r
primarul comunei gazdă, Gheorghe 
Rus, care a adresat asistenței un 
salut de bun venit și succes 
manifestării, promițând întregul 
sprijin personal și al colegilor săi 
celor care doresc să facă afaceri în 
acest frumos colț de Românie, care 
este Țara Moților Zărăndeni. Despre 
semnificația și importanța acțiunii a 
vorbit dl Nicolae Stanca, prefectul 
județului Hunedoara; exprimându-și 
speranța că dialogul dintre părțile 
interesate va fi benefic, asigurându-i 
pe toți de sprijinul pe plan județean al 
Guvernblui.

Dl Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului Județean, le-a împărtășit 
celor prezenți mulțumirea pentru

Tema principală a 
conferinței de presă 
desfășurate la sediul PSDR din 
Deva a vizat noul proiect al Legii 
privind sistemul public de 

pensii și alte drepturi de 
asigurări sociale.

în cadrul dezbaterilor, dl 
Dumitru Ifrim, deputat PSDR de 
Hunedoara, a apreciat că se 
impune ca o necesitate 
absolută promovarea unui act 
normativ în acest domeniu, 
întrucât din 1989 numărul 
contribuabililor la bugetul 
asigurărilor sociale a scăzut 
de la 11,2 milioane la 5,8 
milioane la finele lui 1997, fapt 
ce pune în mare pericol 
sistemul de pensii dacă nu se

Dacă ne referim la 
intenții, putem aminti că 
împreună cu specialiști de 
la SC PP Geoagiu și cu 
unele primării vom 
organiza demonstrații prac
tice privind tăierile și alte 
lucrări de sezon în livezi.

- Concret, ia ce acțiuni 
ați avut participări ?

- La nivelul oficiului 
județean a fost organizată, 
în săptămâna trecută, o 
întâlnire, de lucru a 
specialiștilor noștri, inclusiv 
a celor de la centrele locale, 
cu reprezentanți ai 
diverșilor agenți economici 
furnizori de materiale și 
servicii pentru agricultură, 
cum ar fi cei ai cunoscutelor 
firme Pioneer, Aproterra, 
Semrom, Unisem, Alcedo, 
SCPP Geoagiu, Echochern 
ș.a., urmărind o punere în 
temă asupra ofertelor 
acestora și informarea 
producătorilor agricoli în 
legătură cu produsele și 
prestațiile oferite, precum și 
cu prețurile practicate. De 
asemenea, participăm la 
unele acțiuni comune, 
împreună cu specialiști de 
la DGAA, pe teme specifice 
campaniilor agricole.

■ Unde puteți să fiți 
contactați?

- Sediul oficiului nostru se 
găsește în aceeași clădire 
cu DGAA, iar telefonul la 
care ne pot contacta 
solicitanții este 214261.

intențiile de a dezvolta activități în 
zonă, le-a amintit câteva dintre 
principalele facilități de care 
beneficiază, în baza Legii 20 și a 
unor hotărâri locale, invitându-i la 
acțiune grabnică și concretă, la 
dialog dinamic și sincer, 
încredințându-i de ajutor și dorindu- 
le succes în afaceri.

Reprezentanții celorlalte 
instituții și organisme prezenți la 
întâlnire (Gheorghe Huieț - 
directorul Sucursalei județene 
Hunedoara a Banc Post, Emil 
Lungu - șef de serviciu la . 
DGFPCFS Hunedoara, Viorel 
Coposescu - directorul Sucursaîbi 
Teritoriale Hunedoara a FPS, Sorina 

are în vedere o modificare a 
vârstei de pensionare cât și a 
cuantumului contribuției la 
fondul de pensii. în noul proiect 
se propune că o dată cu 
intrarea în vigoare a legii să se 
procedeze la o creștere 
treptată a vârstelor de 
pensionare, astfel încât în primii 
cinci ani creșterea timpului 
lucrat va spori cu câte o lună la 
fiecare șase luni, iar în următorii 
zece ani cu o lună la fiecare 
patru luni. Pentru femei se 
propune continuarea acestui 
procedeu și în următorii 8 ani. în 
acest mod, bărbații vor ajunge 
la vârsta standard de 
pensionare la 65 de ani, după 
14 ani de la intrarea în vigoare 
a legii, în timp ce femeile vor 
ajunge la vâsta standard de 
pensionare la 62 de ani după 
23 de ani.

La calculul pensiilor se va 
lua în considerare contribuția 

CUM AU INTERVENIT 
AUTORITĂȚILE LOCALE
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satul Prihodiște, ne spunea că: 
“Apa a inundat curtea și 
grădina, iar locul pe care a 
băltit nu-l voi mai putea folosi 
o perioadă de timp." Dl 
viceprimar Braica mărturisea că: 
"Până acum s-a luat doar 
această măsură urgentă de 
dezinfecție a apei, dar în 
continuare se lucrează la 
evaluarea pagubelor.”

Ribița: Primăria cere 
scuze populației

Ribița a fost cea mai 
afectată comună din zona Brad.

Vineri, 26 februarie a.c., la 
ora documentării noastre, 
existau încă probleme cu 
energia electrică în satele 
Dumbrava și Crișan, zăpada 
foarte mare nepermițând 
efectuarea reparațiilor. De 
asemenea, satele Dumbrava 
de Jos, Dumbrava de Sus și 
Ribicioara erau izolate din 
cauza zăpezii. Drumurile 
comunale nr. 8 și nr. 9A erau 
încă blocate, utilajele celor de 
la Direcția de drumuri județene 
nereușind să rezolve situația.

Dl loan Eugen Niță, 
viceprimarul comunei, era de 
părere că inundarea terenurilor 
agricole ar fi putut fi evitată 
dacă anul trecut s-ar fi găsit 
fonduri pentru finalizarea 
digului (mai sunt de executat 
circa 700 metri de dig). Tot dl 
Niță ne-a spus: “Primăria cere

Paul, Cornel Popescu și Marcel 
Hoară - de la ANDIPRZM, Marilena 
Gavrilei - director al Centrului Zonal 
Deva-Brad, Coriolan Moldovan - 
directorul Filialei Brad a BCR, 
Hortensia Budugan - șef al Agenției 
Municipale Brad de Ocupare și 
Formare Profesională șa.), 
moderați de dl Gheorghe GrUn, le- 
au adus la cunoștință potențialilor 
investitori în zonă și colaboratorilor 
acestora o serie de modalități de 
acțiune, prevederi ale Legii Zonelor 
Defavorizate, în principal facilitățile 
ce II se oferă, au răspuns la 
întrebări, au consemnat gânduri, 
opțiuni, propuneri pentru elucidarea 
la nivelul organismelor centrale a 

plătită pentru persoana 
asigurată pe toată perioada 
de activitate, stabilindu-se 
pentru fiecare an de 
contribuție un număr de 
puncte calculat ca raport 
între salariul mediu lunar brut 
pe anul respectiv al 
persoanei asigurate (sau 
venitul mediu lunar asigurat 
în acel an) și salariul mediu 
brut pe economie, la nivelul 
aceluiași an.

Dl Dumitru Ifrim a mai 
spus că în acest fel, la ieșirea 
la pensie, punctele realizate 
în fiecare an sunt cumulate, 
obținându-se un punctaj to
tal care va permite 
determinarea cuantumului 
pensiei fără o influență 
negativă a inflației acumulate 
pe termen lung.

Corne! POENAR

scuze populației pentru că nu 
a putut rezolva deszăpezirea 
drumului comunal 8 Crișan - 
Dumbrava, motiv pentru care 
oamenii au fost obligați să 
parcurgă 4 km pe jos până la 
stația de autobuz dimineața și 
alți 4 km seara la venirea de la 
serviciu. Oamenii au fost 
obligați să se trezească la 3- 
4 dimineața, iar seara 
ajungeau acasă abia pe la ora 
8-9.” “Acum am înțeles de ce 
pleacă oamenii din satele 
comunei” - mărturisea cu 
amărăciune dl viceprimar Niță.

Baia de Crlș: Apele 
s-au retras singure

în satele Baia de Criș, 
Rișca și Cărăstău ale 
comunei Baia de Criș au fost 
inundate aproximativ 45 ha 
de terenuri agricole. Din 
fericire, spunea dl Vasile 
Manațe, viceprimarul 
comunei, numai opt hectare 
erau cultivate, restul fiind 
terenuri încă neînsămânțate. 
Tot pe teritoriul comunei a 
fost afectat pe o porțiune de 
250 m drumul județean 762 
Bulzești - Baia de Criș, pentru 
repunerea lui în circulație 
intervenind angajații Direcției 
de drumuri județene. Solicitat 
să ne spună cum a intervenit 
Primăria în timpul inundațiilor, 
dl Vasile Manațe ne-a spus 
că: “Primăria n-a prea avut 
de lucru pentru că apele s- 
au rețraș sinc|jjreT^^^

unor situații speciale apărute, 
având în vedere anumite 
ambiguități și neclarități, 
întârzierea metodologiei de 
aplicare a Legii de aprobare a OU 
nr.24/1998.

Interesantă și utilă s-a dovedit 
mai ales partea a doua a 
colocviului, în care oaspeții au 
discutat cu cărțile pe masă cu 
gazdele, cu primarii localităților 
zărăndene, și-au făcut reciproc 
oferte și promisiuni, au pus bazele 
unor colaborări sigure în viitorul 
apropiat. Ceea ce s-a invocat de 
ambele părți au fost clarificarea 
păienjenișului legislativ și 
scurtarea drumului birocratic, al 
aprobărilor și ștampilelor, un sprijin 
mai susținut acordat de 
autoritățile județene și locale 
investitorilor din aceste zone.

Dumitru GHEONEA
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**O preocupare permanentă - cre/lerea 
operativității comisarilor no/tri**

Rep. - Pentru început vă 
rog să îmi spuneți cum a fost 
din punct de vedere 
profesional anui 1998?

O.B. - Pe parcursul anului 
trecut activitatea comisarilor 
noștri a fost orientată spre 
îndeplinirea sarcinilor specifice, 
fiind controlați agenții economici 
în vederea respectării întocmai 
a obligațiilor acestora. Au fost 
verificate autorizațiile de 
funcționare, încadrarea înca
sărilor în numerar între 
persoanele juridice în plafonul 
legal, respectarea prevederilor 
legale privind evidența tehnico- 
operativă etc.

Rep. - Cu ce probleme mai 
importante v-ați confruntat în 
munca dumneavoastră?

O.B. - Un fenomen de o 
deosebită amploare îl reprezintă 
nevărsarea, potrivit legii, la 
termenele legale, de către agenții 
economici a impozitelor și 
taxelor ce se realizează prin 
stopaj la sursă. Din acest motiv 
s-au stabilit majorări de 

I întârziere în cuantum foarte 
Imare . De asemenea, în cursul 

lunii decembrie am constatat 
multiplicarea și diversificarea

•
operațiunilor comerciale, fapt 
care a facilitat amplificarea 
fenomenului infracțional. A 
crescut numărul actelor de mare 
evaziune fiscală și contrabandă* 
în special cu bunuri și valori 
susceptibile de a fi introduse sau 
scoase din țară cu eludarea 
regimului vamal.

BOi/cuție cu dl Oliviu

^wunedoafd'^

Rep. - Ce măsuri veți lua 
în perioada următoare pentru 
eficientizarea muncii în 
instituția pe care o 
.conduceți?

O.B. - într-adevăr, există o 
preocupare permanentă pentru 
creșterea operativității 
comisarilor noștri, pentru 
eficientizarea muncii. Se vor 
organiza acțiuni filtru pe 
principalele trasee de transport 
a mărfurilor care fac obiectul 

comercializării ilicite. Câteva 
exemple în acest sens ar fi 
intersecțiile dintre localitățile 
Simeria, Hunedoara și Deva, la 
intrarea în Orăștie, Brad, 
Petroșani etc. Se vor forma 
echipe mixte de control 
împreună cu ofițerii din Poliția 
economico-financiară 

verificându-se astfel mai bine 
legalitatea documentelor și a 
mărfurilor controlate.

Rep. - Dar în cifre cum 
puteți caracteriza anui 1998?

O.B. - Foarte pe scurt vă pot 
spune că valoarea amenzilor 
stabilite se ridică la 936,3 
milioane de lei iar a celor 
încasate la 727 de milioane.

Rep. - Comparativ cu anii 
anteriori amenzile sunt mal 
mari?

O.B. - Categoric, valoarea 
amenzilor a crescut, însă trebuie 
precizat că și activitatea noastră 
este mai bine organizată. Ca 
dovadă sunt tocmai cifrele de 
mai sus.

Rep. - Cum vă descurcați 
din punctul de vedere ai 
asigurării logistice?

O.B. - Este necesară o 
îmbunătățire a parcului auto, 
crearea unui mediu de lucru 
propice pentru comisarii noștri 
și, de ce nu, motivarea 
materială mai substanțială. 
Altfel, activitatea noastră 
riscă să nu mai poată fi 
desfășurată așa cum trebuie. 
De altfel, deși nu avem nici un 
astfel de caz, lipsa unei 
motivări materiale poate con
duce la corupție. Or, noi tocmai 
acest aspect dorim să îl 
prevenim. în trecut, atunci 
când s-au pus bazele 
instituției, cuantumul sala
rizării era mai mare, însă în 
timp el s-a redus continuu.

Rep. - Die comisar șef vă 
dorim mult succes în 
activitatea dumneavoastră și 
în acest an.

Judecătoria Hațeg este o 
instituție la început de drum. 
Deși până în 1969 a ființat aici, 
în urma unei decizii luate de 
mai marii vremii ea a fost 
desființată. în ultimii ani, 
începând de prin 1992-93, s- 
a constatat că este extrem de 
necesară reînființarea 
judecătoriei, însă de-abia în 
1998 intențiile au fost 

„AU EXISTAT DIFICULTĂȚI 
INERENTE 

ORICĂRUI ÎNCEPUT
concretizate. Caracterizată de 
către doamna Victoria Oneț, 
președinta Judecătoriei, drept 
,,una dintre cele mai cochete 
și mai bine dotate judecătorii 
din țară”, instituția are o rază 
de acțiune relativ mare. 
Practic, teritoriul cuprins între 
localitățile Ruși și Pui constituie 
jurisdicția Judecătoriei Hațeg.

Ca și instituția, personalul 
angajat este și el foarte tânăr. 
Sunt șase magistrați, patru 
fiind stagiari. Un exemplu îl 
reprezintă dl Sergiu Bușcă, un 
tânăr aflat la al doilea an de 
stagiatură. Deși a terminat 
facultatea la lași și este 

originar din Teleorman, domnia 
sa ne-a mărturisit că nu 
regretă alegerea pe care a 
făcut-o atunci când a decis 
să muncească în Hațeg. Dl 
Bușcă intenționează să 
rămână definitiv la Hațeg și se 
poate spune că exemplul său 
nu este unul singular.

în ceea ce privește cauzele 
pe care le judecă magistrații 

hațeganl este evidentă 
preponderența celor civile. Nici 
cauzele penale nu sunt puține 
însă nu predomină. Dna Oneț 
ne mărturisea că majoritatea 
cauzelor judecate se referă la 
dreptul de proprietate și la 
dreptul familiei. Cert este că 
activitatea se desfășoară în 
cele mai bune condiții sau, într- 
un limbaj mai popular, „merge 
strună". Evident că începutul a 
fost mai greu: ,,Au existat 
dificultăți inerente oricărui 
început - spune dna președinte 
-însă cu multă pasiune pentru 
ceea ce facem le-am depășit 
pe toate.”

Anul rutier 1998
între cifre și tragedii

în condițiile creșterii parcului de autovehicule și implicit 
a valorilor de trafic, în anul care a trecut pe șoselele județului 
s-au produs 163 de accidente cu urmări grave care s-au 
soldat cu 76 de persoane decedate și 124 de răniți grav.

Atât numărul accidentelor cât și consecințele acestora 
au scăzut față de anul precedent. Cele mai multe accidente 
grave au avut loc pe raza municipiului Deva (22 cu 7 morți și 
16 răniți grav) urmat de municipiul Hunedoara (20 cu 1 mort 
și 21 răniți grav).

Pe raza localităților urbane s-au produs 94 accidente în 
care au decedat 36 persoane și au fost rănite grav 70, iar în 
mediul rural s-au comis 69 accidente soldate cu 40 morți și 
54 răniți grav.

Cauza principală a accidentelor a fost viteza excesivă 
sau neadaptarea acesteia la condițiile de drum și trafic (59 
accidente) urmată de neasigurarea la traversarea drumurilor 
de către pietoni (46 accidente).

Din cele 163 de accidente grave care au avut loc într-un 
număr de 21 au fost angajați copii. 5 copii au decedat, iar 17 
au suferit leziuni corporale grave.

Este o parcurgere sumară a unui ân rutier.
Accidentele de circulație nu sunt dorite nici de către 

conducătorii auto, nici de către pietoni, bicicliști, căruțași 
sau părinți. Aceasta însă presupune respectarea cu strictețe 
a normelor rutiere, a normelor de conduită preventivă de 
către toti participantii în traficul rutier.

Lt. coi. Mircea NEGRU 
Inspectoratul de Poliție ai Jud. Hunedoara

Atentie la... autoturisme
9

•în această săptămână două persoane au devenit victime ale 
infracțiunii de furt datorită netuării unor măsuri de autoprotecție.

• Candroi Fabian din municipiul Orăștie și Hamz Veronica din orașul 
Vulcan, au „părăsit" locuințele lăsând ușile descuiate.

La înapoiere au avut surpriza neplăcută să constate că au fost 
prădați de hoți. ■

în ambele cazuri autorii au fost descoperiți de poliție, dar putea 
să nu se ajungă în această situație dacă cele două persoane își 
luau măsuri de siguranță.

ÎNTRE COLEGlj
Directoarea Grupului Școlar Sportiv Nr. 7 

Deva a sesizat organele de poliție că elevei 
Mihiro Aynagi Sawra, de 14 ani, i s-a furat 
suma de 500 dolari SUA. Din cercetările 
efectuate s-a stabilit că autorul furtului este 
Moga Ciprian Petru, de 14 ani, din com. 
Certeju de Sus, str. Principală, bl. 5, ap. 17, 
elev în clasa a Vlll-a, coleg cu partea 
vătămată. Minorul este cercetat în stare de 
libertate pentru comiterea infracțiunii de furt.

Cu număr fals!
Cu ocazia unui control efectuat de către 

lucrători ai Biroului Poliției Rutiere a fost 
depistat Mateescu Marcel Cristian, de 36 ani, 
din Deva, str; I. Creangă, nr. 26, asistent 
medical la spitalul TBC Geoagiu, în timp ce 
conducea un autoturism VW Golf, neînma
triculat și cu nr. fals de circulație. Este cercetat 
în stare de libertate, pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute de Decretul 328/1966.

Pagină realizată de Cornel POENAR, . 
AndreiNiSTOR

Cercetat pentru 
agresiune 

în urma unei acțiuni 

organizate de lucrătorii 
Biroului Poliției Criminale 
Deva s-a stabilit că Marius 
Vasile Balauca, de 29 ani, 
domiciliat în Peștera, Băița, 
în data de 6.12.1998 l-a 
agresat pe Sere Mate din 
Deva, provocându-i mai 
multe leziuni. Cel în cauză 
este cercetat în stare de 
libertate, pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală.

Amendă la 
Legea 12

în piața agroalimentară 

Deva, lucrătorii Biroului O.P. 
l-au depistat pe Gheorghe 
Rostaș, de 30 de ani, din 
corn. Breica de Jos, jud. 
Mureș, care vindea marfă fără

a respecta prevederile Legii 

12/1990. Au fost confiscate 
1500 plicuri cu semințe de le

gume, în valoare de 

2.250.000 lei, iar Rostaș 
Gheorghe a fost sancționat cu 
150.000 de lei.

Anchetată pentru 
furtul unei Dacii
Lolea Aurelia Vasilica, de 

46 ani, din Deva, str. 
împăratul Traian, bl. .18, ap. 

1, telefonistă la Romtelecom 
Deva, fără antecedente 
penale, a sustras prin 
folosirea de chei potrivite 
autoturismul marca Dacia 
1300 cu nr. 2-HD-7765, 
aparținând lui Ciuciu Vasile, 
din . Deva, din curtea 
imobilului acestuia. Autoarea 
faptei este cercetată in stare 
de libertate pentru comiterea 
infracțiunii de furt.

La o recentă întâlnire cu ziariștii, 
primarul municipiului Deva, dl Mircia 
Muntean, a acuzat Consiliul județean 
Hunedoara că nu respectă Legea 
bugetelor locale iar procentul ce 
vizează cuantumul din impozitul pe 
salarii ce ar trebui să rămână la 
primăriile locale este mai mic decât 
cel prevăzut de lege. în acest sens

i
1 primul gospodar al Devei ne-a 
| precizat: “Eu am datoria să apăr 
| interesele locuitorilor municipiului 
. Deva iar din păcate Consiliul 
I județean care ar trebui să apere 
| interesele tuturor locuitorilor 
■ județului, inclusiv pe ale celor de la 
' Deva, nu o face. Din această cauză 
| am cerut să fie respectată Legea 
I bugetelor locale promulgată de 
! către președintele României în anul 
I 1998 prin care 40 la sută din 
| impozite tebuie să rămână primăriilor. 
ISe știe însă că la nivelul Consiliului 

județean s-a mers pe căi ocolite, iar

în urmă cu o săptămână au diminuat . 
acest procent pentru Deva cu 5 la I 
sută, ceea ce reprezintă pentru | 
Deva nu mai puțin de 7 miliarde de ■ 
lei.” în această situație când 1 
municipiului Deva i-a fost luată o | 
sumă importantă de bani, primarul I 
Devei, Mircia Mu-ntean, ne-a mai J 
precizat că nu este dispus să mai

' Primarul Devei acuză Consiliul
județean că nu respectă 
Legea bugetelor locale!

susțină din bugetul Primăriei 
lucrările de reparații ale Teatrului de | 
Estradă din municipiu. i

Primarul Devei, dl Mircia Muntean, ! 
s-a mai declarat nemulțumit de I 
faptul că în Deva nu se pot repara | 
arterele de mare circulație din lipsă | 
de bani, întrucât Consiliul județean a | 
alocat fonduri mari pentru reparația • 
unor drumuri județene unde trec 40- | 
50 de mașini pe zi, iar în Deva, unde | 
trec în aceeași perioadă 24000 de ■ 
autovehicule, străzile sunt pline de • 
gropi. I

«J

Flagrant
Lucrătorii Biroului O.P. au 

prins în flagrant pe Abrus 
Zoltan, de 20 ani, din Deva, 
str. Bejan, bl. 61, ap. 37, fără 
ocupație, fără antecedente 
penale, în timp ce sustrăgea 
din autoturismul Dacia 1300, 
cu nr. 1-HD-8245, aparținând 
lui Sebestyen Adam, din 
Deva, bunuri în valoare de
I. 000.000 lei. Susnumitul 
este cercetat în stare de 

libertate, pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Tot în cursul nopții de 10/
II. 02.1999, lucrătorii biroului 
O.P., în jurul orei 03.30, au 
prins în flagrant pe Cruceru 
Izabela Cornelia, de 19 ani, 
din Deva, str. T. Maiorescu, 
bl.E, ap. 2, fără ocupație, cu 
antecedente penale, care 
profitând de faptul că Istrate 
Radu Petru, din Deva, se afla 
în stare de ebrietate, i-a 
sustras un telefon celular 
marca Erricson, în valoare de 
2.500.000 lei. Hoața este

cercetată în stare de 
libertate, pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Hoțul și 
drujba

A fost depistat Cioară 
Petru, de 32 ani, cu 
domiciliul în Deva, Al. Păcii, 
bl. K-2, ap. 26, fără 
ocupație, recidivist, care în 
noaptea de 01/02.02.1999, 
prin escaladarea unui gard 
și forțarea ușii de acces, a 
pătruns în magazia SC 
Gastigo Bujoreanu Impex 
SRL Deva, de unde a 
sustras o drujbă, marca 
Quiswarna. Cel în cauză 
este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de 
furt calificat, iar Parchetul 
Deva a emis mandat de 
arestare preventivă pe timp 
de 30 zile.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului De va



Societate comercială 

vinde navete p.v.c. pentru bere 

tip “Regun” și “Silva”, inclusiv 

sticle. Preț convenabil.
Telefoane: 211275; 212157.

■— -■ —................. t

Regia Autonomă de Interes Local 
Hunedoara 

anunță
Scoaterea la licitație publică a mijlocului fix 

Autocontainer având numărul de inventar 42005.
Relații suplimentare la telefonul 712040 sau 712864.

r~ ■
“Vă dă dureri de cap aprovizionarea cu

ȚEVI?”
Leacul este - COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al 

SC TEPRO SA Iași. Rețineți! 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.

ROMANIA
Alcătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, GRIVIȚA BUCUREȘTI, HABER HAȚEG. 

In topul producătorilor de bere din România, este un nou grup, creat cu management 
britanic, în plină dezvoltare a echipei de vânzări.

Angajează

SALES AGENTS
Cu domiciliul în DEVA.
Cerințe:
- experiențe în vânzări - produse cu mișcare rapidă - minimum 3 ani;
- studii medii;
- aptitudini de comunicare și negociere, spirit de echipă;
- dinamism;
- stagiul militar satisfăcut;
- permis de conducere categoria B;
- cunoștințe minime de operare PC;
- cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.
Oferim:
- oportunitatea unei cariere de succes;
- training;
- pachet salarial atractiv;
- mașina companiei.

Trimiteți CV însoțit de scrisoare de intenție și o fotografie recentă la: 
OP Hațeg, CP 7, până la 12.03.1999, data poștei.

StiSIAL IMPEfaz
ARAD, str.DOROBANȚILOR Nr. 55

IMPORTATOR DIRECT 
de materiale, furnituri și echipamente 

pentru instalații tehnico-sanitare, 
gaze și încălzire centrală

I

NOI VĂ OFERIM
PRODUSE DE CALITATE 

LA PREȚ DE IMPORTATOR

TEL/FAX. 057 - 211.292

CONVOCARE
Consiliul de Administrație al SPI CARMETAPLAST Deva SA, cu sediul în Deva, str. Emanoil 

Gojdu, nr. 73, județul Hunedoara, România, convoacă prin prezenta Adunarea Generală 
Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății la data de 17 martie 1999, ora 10,00, a.m., 
la sediul societății pentru toți acționarii societății înregistrați până la sfârșitul zilei de 25.02.1999.

In cazul în care cvorumul nu este obținut în cazul primei Adunări Generale a Acționarilor, următoarea Adunare a Acționarilor se va ține în același 
loc și va avea aceeași ordine de zi, la data de 18 martie 1999, ora 10,00 a.m.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor va fi următoarea:
1. Prezentarea SC Exploatări Cariere de Pietriș și Nisip România SRL în calitate de acționar majoritar, ca urmare a achiziționării de acțiuni prin 

ofertă publică de cumpărare promovată prin Bursa de Valori București;
2. Discutareo și aprobarea bilanțului contabil și a contului de beneficii și pierderi pe 1998;
3. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 1999 și a planului de investiții pentru 1999;
4. Prezentarea modificărilor propuse la Statutul Societății; supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a noului Statut al societății;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
6. Alegerea cenzorilor societății;
7. Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a delegării anumitor competențe ale Adunării Generale Extraordinare și Acționarilor către 

Consiliul de Administrație, ca urmare a prevederilor noului Statut;
8. Diverse.
începând cu data de 9 martie 1999, documentele și materialele referitoare la punctele din ordinea de zi, inclusiv Statutul societății, cu modificările 

propuse, pot fi analizate și obținute, contra cost, la sediul societății, din Deva, str. Emanoil Gojdu, nr. 73, județul Hunedoara, telefon 054/ 227096, 
fax 054/ 225386, între orele 8-16.

Acționarii au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, personal sau prin reprezentant cu procură specială.
Consiliul de Administrație solicită acordarea de procuri speciale de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor.
Formularele de procuri speciale necesare reprezentării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se pot obține de la sediul societății. După 

completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va reține la sediul societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al 
treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe domnul președinte Hie Zudor loan, la 054/ 227096.

SC “TERMOREP” 5.A.
cu sediul in Hunedoara, str. Ștefan cel Mare, nr. 1 

organizează
licitație publică cu oferte închise în plicuri sigilate conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 88/ 

1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, și Normelor metodologice privind privatizarea societăților comerciale 
și vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/ 1998, pentru vânzarea cu plata în rate a 
următorului activ:
Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire (mii lei)
BazăTg. Mureș Producție industriala Tg. Mureș, str. Depozitelor, nr. 58 4.667.552

CAUTĂ DISTRIBUITORI PENTRU 
JUDEȚUL HUNEDOARA

Firmele interesate sâni rugate să ne contacteze 
la tel: 059/479.262 sau /ax; 059/479,259

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc în data de 26.03.1999, ora 10,00, la sediul SC Termorep SA Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

2.04.1999, ora 10,00, la sediul SC Termorep SA Hunedoara.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat, contra cost (150.000 lei), zilnic, de la sediul societății 

comerciale, între orele 8,00 - 14,00.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la tel. 054/715842, sing. Mirela Popa.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până în data de 26.03.1999, ora 9,00, 

documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.
Participant la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 251100907900114, deschis la BRD 

Hunedoara sau în contul nr. 251102000116420003, deschis la Bankcoop Hunedoara, taxa de participare de 
10.000.000 lei și vor (ace dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 2% 
din prețul de pornire a licitației adică 93.351.000 lei.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire a licitației.
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în pregătire

FESTIVALUL NATIONAL DE 
SATIRĂ SI UMOR "LIVIU ORO$"

Pe unul dintre cei mai 
apreciați interpreți ai 
umorului românesc - Liviu 
Oros concetățenii hune- 
doreni îl omagiază 
constant printr-un festival 
care-i poartă numele.

Propunându-și “să sus
țină, prin activități și prestații 
de gen, specifice, acele 
valori (profesioniste și de 
amatori), care se manifestă 
în domeniul umorului grafic, 
scris sau interpretativ”, 
organizatorii Festivalului 
național de satiră și umor 
“Liviu Oros" - Consiliul 
județean Hunedoara, 
Inspectoratul pentru Cultură 
și Centrul Județean de 
Conservare și Valorificare a 
Tradiției și Creației Populare 
Hunedoara-Deva, Primăria 
și Casa de cultură ale 
municipiului Deva - pre
gătesc în acest an cea de-a 
cincea sa ediție, care va 
avea loc în perioada 26 - 27 
martie a.c.

Ampla manifestare artis
tică se va desfășura, conform

Prețurile târgului de mărfuri 
și animale din Brad

Târgul de animale și mărfuri din Brad a fost 
întotdeauna renumit prin abundența de produse 
existente pe piață. Săptămâna trecută, 
producătorii au oferit spre vânzare mai puține 
mărfuri decât de obicei, vinovată fiind vremea 
rece și drumurile greu accesibile de la sate către 
municipiul Brad. Dintre cereale, mai solicitat s-a 
dovedit a fi porumbul boabe la prețul de 1100 lei/ 
kg, găsindu-se pe piață aproximativ 8 tone. Mai 
slab s-a vândut grâul la 1100 lei/kg, orzul și 
ovăzul care costau 1200 lei/kg.

în aceeași zi, producătorii au scos spre 
vânzare 0,8 tone cartofi, un kilogram valorând 
3500 lei. Ceapa albă costa 3500 lei/kg, ceapa

roșie - 4000 lei/kg, usturoiul se găsea la 13.000 
lei/kg, iar prețul unui kilogram de morcovi a 
crescut la 4000 lei. Merele se vindeau în medie 
cu 6000 lei/kg, iar salata verde cu 2500 lei/buc.

în sectorul destinat produselor lactate se 
găsea o cantitate de 8001 lapte, prețul unui litru 
fiind stabilit la 3000 lei. Smântână costa 14.000 
lei/kg, brânza de vaci 13.000 lei/kg, pe când 
brânza de oi valora 23.Q00 lei/kg.

Aglomerație nu a fost nici la sectorul 
animalier, unde crescătorii de animale stabiliseră 
prețul unui purcel de 8-10 săptămâni la 250.000- 
300.000 lei, iar porcii grași se vindeau la 1,2-1,5 
milioane lei/buc. (Cr.C.)

Agroinformația 
hunedoreană

în numărul său pe luna 
februarie a.c., publicația editată 
de Direcția generală pentru 
agricultură și alimentație a 
județului Hunedoara, "Agro
informația hunedoreană", ne 
prezintă câteva teme de larg 
interes, începând cu editorialul 
^săusemnatdeing^Mirce a

Marți 
2 martie 
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Mistere și minuni (s/r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.00 Aladdin (d.a) 17.30 în 
flagrant 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia 
Simpson (s, ep. 17) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 414) 
19.55 Doar o vorbă săț-l mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 20.55 
Telesport 21.00 Tinichigiul și 
coafeza (co. Italia 1996) 22.50 
Jurnalul de noapte

FVR 2
9.00 Documente culturale 

(r) 9.55 Ultimul tren (r) 10.55 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.25 
Scena politică (r) 11.45
Ecranul (r) 12.15 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Doar o vorbă 
săț-l mai spunl 13.10 Primul 
val (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine.

EDIȚIA A V-A
regulamentului, în cadrul a 
trei secțiuni, după cum 
urmează: grafică satirică și 
caricatură, creație literară și, 
respectiv, concursul in- 
terpreților individuali 
(cupluri).

(26 - 27 martie)
Tema primei secțiuni 

este umorul popular iar 
candidații pot participa cu 
maximum 5 lucrări (alb- 
negru sau color), format A4 
sau A3 (fără passepartout). 
Tinerilor caricaturiști până 
la 18 ani le este consacrată 
o categorie specială - Cadet 
-, condițiile de participare 
fiind aceleași.

Secțiunea de creație 
literară este destinată 
autorilor de literatură 
nedebutanți și needitați, 
care vor trimite maximum 2- 
3 proze scurte (2-3 pagini) 
sau maximum 10 creații în 
versuri, specifice genului 
concursului (cu mențiunea

Sebastian Domnariu, directorul 
Oficiului județean de 
consultanță agricolă. Con
ducătorul acestui nou organism 
ne face cunoscute obiectivele 
și atribuțiile urmărite în 
activitatea de consultanță.

în același timp sunt reliefate 
noutăți de ordin legislativ,

Franceză 15.35 S.O.S. - La 
capătul lumii (s) 16.00
Țiganca (s, ep. 146) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tri
buna partidelor .parla
mentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Care pe 
caret 19.10 Dosarele Istoriei 
20.10 D-na King, agent secret 
(s) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatrul TV prezintă: 
Weekend de adio 23.30 
Fotbal Avancronica sfer
turilor de finală (tur)

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femele (s) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 
Cronici paranormale (s)
13.30 Planeta vie (do )14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc 15.30 Dallas (s, ep. 
179) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 98) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 33) 19.00 Observator
19.30 Marlus Tucă Show 
21.00 Gelozie (dramă SUA 
1972) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte 
(talkshow)

“pentru concursul de 
creație literară”).

Lucrările fiecărui 
concurent vor fi însoțite de 
un plic închis, semnat cu 
același motto, care va 
conține datele personale.

Pentru ultima secțiune 
a festivalului (interpretare 
individuală) sunt invitați 
interpreți amatori indi
viduali sau cupluri de 
satiră și umor, cu 
programe care să nu 
depășească 7, respectiv 
10 minute.

Toate lucrările vor fi 
expediate pe adresa Casei 
de cultură a municipiului 
Deva (Piața Victoriei, nr.4, 
cod 2700), data limită de. 
primire a lor și de 
efectuare a înscrierilor fiind 
10 martie a.c.

Organizatorii mai pre
cizează că la fiecare 
secțiune vor fi acordate 
premii de la 400.000 la 
1.000.00& de lei de către 
cele două jurii ale 
concursului. (G.B.)

prețurile pieței agroalimentare, 
costul unor lucrări agricole la 
nivelul tarifelor actuale.

De asemenea, specialiștii 
ne aduc în atenție lucrările de 
sezon în legumicultura și 
pomicultură, recomandări 
privind creșterea ovinelor, 
asigurările prin firma Agros. 
Alături de cele relatate, puteți 
găsi și alte teme care îi 
interesează pe producătorii 
agricoli din județul nostru. 
(N.T)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 9.10 Cărările 
iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 High Sea
son (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Hercule (s) 14.00 Xena, 
prințesa războinică (s) 15.00 
Spirit de echipă (s) 15.30 
Tânăr șl 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 
Aventura (s, ep. 3) 21.30 
NYPD Blue (s, seria V ep. 3) 
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Su
san (s, seria II, ep. 3) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Dex, mascatul (d.a/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Vă place Brahms? (f/r)
12.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 13.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 14.00 Surorile (s) 15.00 
Marlmar (s, ep. 20) 16.00 

în contrast cu multe alte 
zone din Micro VII, 
Hunedoara, este aceea din 
preajma blocurilor L1 - L2 - 
L3 din strada Viorele, al 
cărei aspect este unul 
îngrijit. “Nu doar zona este 
bine întreținută, ci și

“Oglinzi” mai mult ori
mai puțin strălucitoare

blocurile și spațiile de 
folosință comună - afirma 
dna Necula. Eu cred că 
oricât ar fi de greu, oricât ar 
fi oamenii de săraci, buna 
gospodărire, ordinea din 
jur, de pe casa scării și din 
propriul apartament ține de 
locatar.”

Iar cei care locuiesc în 
aceste imobile de 
aproximativ zece ani sunt 
oameni gospodari, cărora 
nu le este indiferent cum

Numărul mare al 
șobolanilor sporește 
riscul îmbolnăvirilor 

cu trichineloză
Activitatea de control al, 

produselor de origine animală 
rămâne fără îndoială atributul 
esențial al personalului poliției 
sanitar - veterinare de la Circa 
Hațeg, ne spunea între altele dl 
dr. Emil Jeldujer, întrucât 
comercializarea mărfurilor 
alterate pune în mare pericol 
viața oamenilor.

Interlocutorul nostru ne-a mai 
precizat că în zona Hațegului nu 
au existat probleme deosebite 
din acest punct de vedere 
sanitar - veterinar, o parte tot mai 
mare dintre comercianți și cei 
care sacrifică animale - fie și în 
cazul gospodăriilor individuale -, 
solicită efectuarea de analize 
medicale prin care se certifică 
sănătatea animalelor.

Numărul animalelor bolnave 
depistate cu trichineloză în 1998 
a fost doar de 12 - dintre care 2 
urși.

Riscul cel mai mare al 
îmbolnăvirilor cu trichineloză, a 
mai apreciat șeful punctului 
pentru controlul alimentelor

Celeste se întoarce (s, ep. 
22) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
134) 17.30 Ultima vară (s, ep. 
82) 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 76) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a, ep. 34) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
309) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 179) 21.30 
Surorile (s, ep. 52) 22.30 Te 
marres pas... c’est pour 
rirel (co. Franța 1981)

PRIMA TV
7.00 Music Box 12.00 Ora 

12 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 68) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 66) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 66) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi 
de elită (s, ep. 40) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 14)
21.30 Dosarele Y 22.30 Știri 
23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

10.00 Grădini de piatră 
(dramă, 1987) 12.00 Dorințe 

arată casa lor în ansamblu, 
atât propriul apartament, 
cât și intrările și aleile din 
preajmă.

Sunt însă și imobile 
unde nu se păstrează 
ordinea. “Eu locuiesc în 
blocul 24 din strada

Trandafirilor - afirma dna 
Elena Stângaciu. Este un 
bloc cu zece etaje, în care 
liftul nu funcționează, iar 
apă caldă și căldură nu 
avem din anul 1989. Pe 
casa scărilor nu se 
menține curățenia. Fe
meia de serviciu mătură, 
dar nu se întreține.”

... Oglinzi paralele, 
oglinzi mai mult ori mai puțin 
strălucitoare, în care junii se 
văd cam strâmb... (E.S.)

Hațeg, se datorează condițiilor 
necorespunzătoare din 
gospodăriile populației și 
înmulțirii rapide a șobolanilor 
care sunt principalii 
transmițători ai acestei boli. 
Numărul tot mai mare al 
șobolanilor din ultimii ani 
sporește considerabil riscul 
transmiterii bolilor la animale, iar 
lipsa banilor pentru o 
salubrizare generală a 
gospodăriilor particulare face 
imposibilă eliminarea acestui 
focar de infecție pe care-l 
reprezintă șobolanii.

Dacă în anotimpul rece 
alimentele de origine animală 
sunt mai în siguranță, în zilele 
călduroase riscul alterării este 
foarte mare, situație ce 
conduce frecvent la confiscări 
și scoaterea din vânzare a 
acestora, iar din păcate 
amenzile nu reprezintă 
totdeauna un factor de 
schimbare a comportamentului 
comercial.

Corne! POENAR

ucigașe (thriller, 1994)^
13.30 Vaporul morții (f. 
Istoric, 1996) 15.45 Echipa 
de fotbal (co„ 1995) 17.30 
Martorul incomod (thriller, 
1996) 19.00 O fată, doi 
băieți, trei posibilități (co., 
1994) 20.30 Angie
(medramă, 1994) 22.15 
Campionul (co. romantică, 
1996) 0.30 Crime ima
ginare (dramă, 1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul” (coproducție 
cu stațiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV : 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-
22.30 Știri locale

ANTENA 1 -DEVA
16.30-17.00 Sportul 

hunedorean 17.00-17.50 
Antena 1 București 17.50- 
18.00 Știri locale 18.00-24.00 
Antena 1 București y

negesce»
Marți, 2 martie

O Berbec
Puneți întrebări ciudate, 

de parcă n-ați ști ceea ce 
știe toată lumea. Deși 
glumiți, obțineți succeșe.

O Taur
Trebuie să studiați ca să 

vă valorificați conside
rabilele capacități inte
lectuale dacă vreți să nu 
fiți dezamăgit.

O Gemeni
Surprize neplăcute pot 

apărea și în legătură cu 
lucruri care mergeau 
foarte bine. Treceți printr- 
o perioadă dificilă.

3 Rac
Sunteți vanitoși și vă 

acordați mare atenție. 
Pentru dumneavoastră 
sunteți dispuși să 
sacrificați orice altă 
valoare, ceea ce nu e 
bine.

O Leu
Doamnele au o zi 

liniștită. Sunteți eficienți în 
muncă, ați putea demara 
noi afaceri. Nu vă asumați 
riscuri materiale.

3 Fecioară
Rezistența dumnea

voastră nu e bună, ziua e 
tensionată. Greutăților de 
acasă li se adaugă 
problemele de la serviciu.

3 Balanță
Ziua nu e favorabilă 

afacerilor și aranjamen
telor oficiale. Nici situația 
financiară nu e grozavă. 
Găsiți în schimb 
partenerul ideal.

3 Scorpion
Perioada e stresantă, 

dar nu vă pierdeți pofta de 
muncă. Domnii nu au 
probleme financiare ci 
doar în viața particulară, în 
carieră.

3 Săgetător
Activitatea casnică e 

mai puțin împovărătoare 
dacă se implică toată 
familia. Cu diplomație 
soluționați conflictele.

□ Capricorn
La serviciu nu aveți 

necazuri sau surprize 
neplăcute. Primăvara vă 
înconjoară cu dragoste și 
căldură.

O Vărsător
Concilianți cu cei pe 

care-i iubiți, încercați să 
reparați greșelile din 
ultima vreme. Puteți avea 
succese, dar nu forțați 
norocul.

2 Pești
încercați să vă stăpâniți 

dorința de a cheltui 
nesăbuit. Unele oferte de 
muncă ar putea să nu vă 
placă, dar merită să 
încercați.



• * ~ • Vând Dacia 1310. stare

ANIVERSĂRI

• La împlinirea vârstei de 75 
ani, soția, copiii, nepoții și 
strănepotul urează lui Gașpar 
Emil "La mulți ani". (9199)

- Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, CIVT, Orăștie, 
informații la chioșcul de ziare 
Palia. (7216)_____________ •

• Vând casă, două nivele, 
grădină, anexe, preț 230 mili
oane, negociabil, zona pieței, 
cameră video și Dacia 1300, 
1980, preț 8.500.000, Golf 1, preț 
2300 mărci, amândouă cu carte

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 
Mintia. Tel. 665357. (9183)

• Vând teren intravilan, 
Geoagiu - Băi. Relații la 
tel.216590

• Vând teren arabil, 47 ari, 
lunca Orăștiei. Informații tel. 
648197 (6944)

• Vând casă, anexe, Cîmpuri 
- Surduc. Tel. 730045 (2)

• Vând garsonieră confort 1 
Călan, 15000000 lei. Tel. 
730920, 730283. (2)

• Societate comercială vinde 
apartament 3 camere parter, 72 
mp, situat pe str. Ion Creangă, 
Deva, cu proiect aprobat spațiu 
comercial. Tel. 219232, 092/ 
281895. (9193)

• în 24 martie 1999 se vinde 
la licitație publică la Judecătoria 
Deva, executor judecătoresc, 
imobilul din Deva, str. Vînă- 
torilor, nr 22. (9167)

• Vând garsonieră Timișoara, 
cu toate îmbunătățirile, Calea 
Aradului - str. Boemiei sau 
schimb cu apartament 2 camere, 
Deva. Tel. 054/212804. (7132)

• Vând casă, societate 
comercială, Orăștie, Căstăului, 
nr. 5, tel. 242077 (6947).

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

• Vând BMW 518, plus mo
tor de rezervă, înmatriculat, 
revizia făcută până în anul 
2000, preț 5 milioane, Sîntă- 
mărie, nr. 57, tel. 770109 (3179)

• Vând două autobuze RDT

de identitate. Tel. 718145 (6485)
• Vând motor tractor U 650 

și remorcă 5 tone, basculabilă. 
Tel. 247165. (9151)

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

• Cumpăr HDD 200-400 Mb 
și procesor 486 D x 66. Tel. 094 
628328 (9458)

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

•Viagra, 120.000, spray con
tra ejaculării rapide, 169.000, 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (130.000), 
video, satelit. 092/368868. 
(2737)

• Vând mașini de tors și 
dărăcit lână și brutărie, cuptor 
rotativ. Tel. 094/394735. (OP)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 20 mp la 
casă particulară, zonă centrală. 
Tel. 211307 (9232)

• Angajez șofer categoria "D" 
Deva, Grigorescu, nr.2. Tel. 
211618. (9189)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCĂ, 800-2500 D.M. lu
nar, Germania, Canada, Aus
tralia, pentru zidari, tâmplari, 
fierar-betoniști, muncitori ne
calificați, construcții/agricul- 
tură/zootehnie, electricieni, 
șoferi, zugravi, faianțari (indi
vidual sau echipe). Tel. 01/ 
8985819(2100 lei/sec.) (OP)

• Sunteți o persoană ambi
țioasă? Doriți să câștigați mulți 
bani? Dacă da, sunați și profitați 
de oportunitate indiferent dacă 
sunteți șomer sau student. Nu fiți 
leneși! Nu fiți timizi! Puneți mâna 
pe cel mai apropiat telefon și 
deranjați-ne. 627527. (9280)

EOMEMORAR1

• Se împlinesc 40 de zile de 
la dispariția prematură, la numai 
50 de ani, a celei care a fost

OTILIA ȘIARA
din Orăștie. Mulțumim tuturor 
celor care au fost alături de noi 
în momentele grele prin care am 
trecut. Dumnezeu să te odih
nească în pace! Familia. (6945)

kt. DECESE
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112 și RD 109, în stare perfectă 
de funcționare și carte de iden
titate. Tel. 065/443783, 094/ 
573586 (9296)

OFERTE DE
SERVICII

• Instalăm interfoane scară, 
prețuri avantajoase, rate. Tel. 
094 278162, 624055. (9168)

• Efectuăm transport 
marfă intern și internațional cu 
camion Ford Cargo, 3 tone, 
capacitate 38 mc. Prețuri sub 
nivelul pieței. Tel. 094 636443, 
094 602419. (9182)

• AG.EUROCLUB -BU
CUREȘTI oferă colaborare 
profesorilor de limba en
gleză în timpul verii, în 
Croația. Informații la tel. 01/ 
4113518, luni-vineri, între 
orele 11.00-16.00. (OP)

• Cei interesați de scrii
torul Pavel Coruț și vor 
amănunte în legătură cu 
partidul înființat de el, să 
sun$ la tel.624703, 213764. 
(9257)

• NECKERMANN vă in
vită la raionul textil deschis 
la etajul I în Magazinul Ulpia, 
începând de azi, 2.03.1999.

• S.C. Mercur SA Brad 
organizează în data de 19.03. 
1999, ora 10, la sediul socie
tății, licitație pentru vânzarea 
activului: birou și magazie 
cantină Gurabarza, compus 
din: P+1 E, în suprafață de 
239,56 mp și teren de 437,92 
mp. Preț pornire 150 milioane, 
plus TVA. Informații tel. 
650958, 650968 (6861)

• în conformitate cu Hotă
rârea Tribunalului Hunedoara 
nr. 2/PJ/1999/28.01.1999, a 
luat ființă ca persoană 
juridică, în condițiile Legii 21/ 
1924, Asociația de caritate 
“MORALA CREȘTINĂ”, cu 
sediul în localitatea Roșcani, 
nr.100.

• Familia pit. maj. Mihu 
Ionel mulțumește din suflet 
tuturor celor care au fost alături 
de ea și au sprijinit-o în clipele 
grele pricinuite de moartea 
prematură a celei care a fost

DORINA MIHU
îi vom păstra o vie și fru

moasă amintire. (9195)

• Soția Florica, mama lulia, 
copiii Cosmin și Adi din Deva 
anunță cu adâncă durere înce
tarea din viață a celui care a fost

ing. CORNEL BAKU

Conectați-vâ în
luna Martie la

• Pierdut buletin identitate, 
carte de muncă seria ID nr. 
0483928, diplomă liceu, livret 
militar, diplomă de zidar, pe 
numele Agoston losif. Le declar 
nule. (3180)

• Pierdut ștampilă Parohia 
Ortodoxă Română Ștei, preot 
paroh Nedeloni Matei. O declar 
nulă. (3182)

în vârstă de 58 ani, un minu
nat soț și tată. înmormântarea 
va avea loc astăzi, 2 martie 
1999, în satul Strei. Corpul 
neînsuflețit este depus la 
Casa Mortuară Deva. Odih- 
nească-se în pace! (9451)

• indurerata familie Șo
tron, cu nemărginită tristețe, 
face cunoscută trecerea la 
cele veșnice a celui care a 
fost un iubitor soț, tată, bunic 
și străbunic preot canonic

ROMAN ȘOFRON
Corpul neînsuflețit este 

depus la capela cimitirului ro- 
mano-catolic din Deva. Slujba 
religioasă a înmormântării are 
loc azi, 02.03. 1999, ora 13. 
Veșnica lui pomenire. (9284)

• Un ultim pios omagiu bu
nului nostru vecin și prieten

ROMAN ȘOFRON
trecut în eternitate la vene
rabila vârstă de 83 ani. Fa
milia Deak. (9454)

• Suntem alături de familia 
Șofron la marea pierdere a 
soțului, tatălui și bunicului

ROMAN ȘOFRON
Familia Muntoiu. (9456)

Organizează la sediul acesteia din Deva, 
str. Mihai Viteazu, nr.lO, licitație pentru 
vânzarea masei lemnoase din producția 

anului 1999.
Licitația este deschisă și va avea loc în data de 

11.03.1999, ora 10.
Licitația se va desfășura conform Regulamentului de 

vânzare de către Regia Națională a Pădurilor a masei 
lemnoase destinată agenților economici aprobat prin HG 
nr.659/1998.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați 
potrivit HG nr.342/1995 pentru exploatarea lemnului și care 
nu au debite față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice 
din subordine.

Masa lemnoasă neadjudecată la această licitație va fi 
scoasă din nou la licitație în data de 25.03.1999, ora 10.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar 
la casieria unității, fie în contul nostru nr.4002301010, 
deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor 
și fișele tehnico-economice se poate pune la dispoziția agenților 
economici începând cu data de 08.03.1999.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/224599; 224649; 
222481.

Consiliul Județean Hunedoara 
Adunarea Regiunilor Europei 

Programul Eurodyssee 
Secretariatul General din Franche - Comte (Franța) 

Anunță
Oferte de posturi de stagiu profesional în Regiuni din 

Europa de Vest: Champagne - Ardenne, Poitou - Charentes, 
Alsace (Franța), Wallonie (Belgia) și Istria (Croația).

Candidații trebuie că corespundă unui minim de condiții 
(vârsta între 18-30 ani), absolvenți de liceu (BAC sau 
universitate (BAC+5), liberi de alte angajamente, buni 
cunoscători ai limbii franceze (și, în funcție de post, să 
cunoască și engleza, germana sau olandeza).

Doritorii se pot adresa pentru întocmirea dosarelor de 
candidatură la Serviciul Relații Externe, Protocol, Mass-media 
(camera 110) din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, str. 1 
Decembrie, nr.35, Deva sau la telefon 212590, între orele 13-15,30.

Preselecția dosarelor de candidatură va avea loc în ziua 
de miercuri, 10 martie 1999.

SC PANICOR SA Hunedoara
Str. M. Viteazu, nr.1

Angajează cinci absolvenți studii tehnice 
superioare promoțiile 1993-1998.

Informații la telefoane: 713556; 713421.

si primiți de la VREMEA Vremea va fi deosebit de 
caldă. Cerul va fi variabil, cu

Mondo
un mărțișor.........

MONDO 
HUNEDOARA 
Blvd. Dacia, nr. 6 
telefon: 054-716.411

CONECW
GRATUITA

înnorări mai accentuate în vestul țării, unde pe alocuri va 
ploua. Vântul va fi slab sau moderat. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar temperaturile minime 
se vor situa între -2 și 10 grade, mai coborâte în depresiuni.

în atenția acționarilor SIP 
Banat CrișanaSucursala Deva a S1F Banat Crișana, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, etaj II, cam. 2 (în clădirea SC CEPROMIN)

invită acționarii în perioada 1.03 -12.03.1999 
la sediul sucursalei pentru completarea unei 

procuri prin care se împuternicește 
conducerea societății să întreprindă toate 
demersurile în vederea cotării la Bursa de 
Valori pentru tranzacționarea acțiunilor.

T
I 
I 
I I 
I 
I 
II 
I 
I 
L

SC Sansere Sîntandrei ;
Organizează licitație in plic sigilat în data de 12 ■ 

martie 1999, ora IO, la sediul firmei din Sîntandrei, str. . 
Aeroportului, nr.l, pentru vânzarea chioșcului de le- I 
gume-fructe situat în Piața centrală Deva. Documentația | 
privind organizarea și desfășurarea licitației se poate . 
ridica de Ia sediul societății contra sumei de 1OO mii lei 1 
taxă de participare. Ofertele în plic sigilat se vor depune | 
la secretariatul societății până joi, 11 martie, ora 15. ■

Informații suplimentare se obțin la telefon 621052.

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 la telefon 092.294.199.t_____________________________

Spectacole cu 
j 'Vacanța Mare' I; 
( Cunoscutul grup de umor “Vacanța ? 
5 Mare” va susține azi și mâine (2 și 3 martie) ( 
) la Casa de cultură Deva “stelenovela” cu S 
? tilul “Cu oltenii la eclipsă”. Spectacolul de ) 
( azi începe la ora 20,30 iar cele de mâine ) 
J sunt anunțate pentru orele 17 și 20. (G.B.) t
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Echipa Viceroy este în orașul tau,
Poți caștiga pe loc: -
pentru 1 pachetViceroy cumdâfat;^^^^?®

- o cutiede chibrituri ■■ : <■<>: I

pentru 3 pachete Viceroy cumpărate»,iZ-»-'. G 
. -6 bricheta WEEP .

? pentru 6; pachete Viceroy cumpărare1
- un port-țigdret și o brichetă DJEER ■/“/>*’
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Dir. Cons. CEE nr. 89/622: „Tutunul dăunează grav sănătății"

20 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA
PERFORMANTĂ - CALITATE - PROFIT SIGUR

V

PIONEER
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

OFERĂ CULTIVATORILOR o gamă variată de hibrizi de porumb din grupe de 
maturitate diferite, cu următoarele caracteristici:

■ Potențial ridicat de producție ■ Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării
■ Adaptabilitate la recoltarea mecanizată ■ Rezistență sporită la secetă, boli și cădere

PORUMB
Hibridul Grupa de 

maturitate FAO Producții 
(kg/ha)

Elita-X0814B Extratimpuriu 207 7.530-10.400

Natacha X9C34 Extratimpuriu 240 7.380-12.790

Tirabella-X1D31 Extratimpuriu 260 7.690-13.490

Helga-P3902 Timpuriu 300 9.600-13.700

Monessa-P3905 Timpuriu 305 9.460-13.600

Clarica-P3893 Timpuriu 315 10.100-14.300

Raissa-X9033 Timpuriu 315 9.460-13.740

Monalissa-3860 Timpuriu 344 . 9.720-14.640

Stira-XC277 Semitimpuriu 413 10.160-14.800

Danella-3753 Semitimpuriu 395 9.320-15.080

Distribuitori
SC Alfsim Impex SRL Simeria Veche
Tel: 054/261.166; 054/219.234

Relații la directorul de zonă 
Zona VII - centrală 
Grlbincea Nicolae
Tel: 054/262.038 

018.628.991
□ărăbanț Ion
Tel: 054/233.574; 054/262.038

018.628.990
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