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Tarifele 
telefonice se 
vor majora 

cu 20 la suta
Surse din ROM- 

TELECOM anunță că de ia 
1 aprilie a.c. vor fi 
recoreiate tarifele. Dată 
fiind creșterea raportului 
leu-dolar, înregistrată de la 
ultima recoreiare pe 1 
ianuarie, noua creștere a 
tarifelor va fi de 20 ia sută.
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Asfalt =material 
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străzile înainte de 
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ții lor de săpare.
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fruncofmiiei
Pe parcursul acestei săptămâni se va desfășura o 

nouă ediție a “Primăverii francofoniei”, în organizarea 
Secției de artă din cadrul Bibliotecii Județene “Ovid 
Densusianu" Hunedoara - Deva și a Asociației 
FRADEV.

Programul manifestării, care are loc în cea mai 
mare parte la secția de artă, cuprinde o serie de 
dezbateri pe teme de francofonie, însoflte de vizionări 
de casete și audiții muzicale, prezentare de carte 
franceză ș.a. Miercuri, elevi ai Liceelor Pedagogic și 
Sportiv se vor întrece într-un concurs pe aceeași temă 
(la care se vor oferi și premii) iar vineri va fi marcată 
Ziua Internațională a Francofoniei. Astfel, la sala festivă 
a Prefecturii, oaspeți din Poitier (Franța) - Jean 
Franșois Damas și Karin Billaud - vor susține 
conferințe ale căror subiecte vor fi legendara figură a 
lui Napoleon și, respectiv, dansul modern, la care se 
vor adăuga și alte dezbateri, precum și momente de 

^divertisment. (G.B.)

Vine, vine 
primăvara...

Conversații

Rninoasa își

A trecut 1 martie, a 
trecut și 8 Martie, 
suntem în plină primăvară. 

Asta m-a făcut să-mi aduc 
aminte de un cântec din 
copilărie pe care încerc să-l 
confrunt cu realitățile 
momentului.

Tranziția
Vine, vine primăvara, se 

așterne-n toată țara.
Am avut o iarnă grea, cu 

viscole, blocaje rutiere, 
nămeți a căror înălțime ș-a 
măsurat pe alocuri în metri.

Am avut o iarnă cu 
mineriade, cu prinderea și 
închiderea lui Miron Cozma, 
cu F.M.I. (speranțe 
amânate), cu privatizări mai 
mari și restructurări mai dure.

A venit primăvara 
năbădăioasă, cu inundații și 
alunecări de teren, cu 
negocieri cu F.M.I. (speranțe 
din nou amânate), o 

primăvară în care am privit 
cum alții au intrat în NATO 
și în care s-a dovedit că 
primul ministru este și poet.

Astă toamnă s-a 
semănat grâu puțin iar în 
zilele acestea, când 
pământul își cere lucrul de 
primăvară, tractoarele încă 
mai stau în curți și 
șoproane.

A venit primăvara 
scumpirii benzinei, a altor 
mărfuri, primăvara 
remeșiadei generalizate 
prin care o adevărată 
avalanșă de impozite și 
taxe s-a revărsat pe bietul 
contribuabil român.

Floricele pe câmpii, hai 
să le-adunăm copii.

în ciuda condițiilor de 
timp (de timpuri) și anotimp, 
ghiocei și alte flori de sezon 
circulă în voie. Clasa 
politică a fost cuprinsă de o

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 3)

adună

- în urmă cu 10 ani, 
comuna Aninoasa, pe “Vale- 
n sus și pe deal în jos”, cum 
s-a exprimat cineva, cândva, 
a fost proclamată oraș. Dvs, 
stimate die llie Botgros, îi 
conduceți destinele, în 
calitate de primar, din 1992. 
Cum ați ajuns primar?

- în urma alegerilor, firește. 
Fusesem strungar la mină, apoi 
lucrasem ca șef la un depozit, iar 
la alegerile locale din 1992 mi-am 
încercat șansa, ca independent
\,__________

apele
la funcția de primar. Cunoșteam 
bine oamenii, ei mă cunoșteau 
de asemenea, așa că m-au ales.

- Și ați rămas indepen
dent?

- Nu, am trecut pe la PDSR 
(partid la modă la acea vreme - 
n.n.), iar de anul trecut am intrat 
în PD. Eu, viceprimarul Gheorghe 
Petrilean, cu care fac echipă din 
1992, și opt consilieri. Din 15 
consilieri locali, nouă sunt 
membri ai PD. Dar ne înțelegem 
bine cu toții. Pentru că facem 
numai politica obștii. împreună 
am rezolvat multe probleme.

- Cum se prezintă orașul 
Aninoasa la ceas aniversar, 
die primar?

- Ca toată Valea Jiului, ca 
întreaga țară, nu prea bine. Din 
cei 6000 de locuitori câți numără 
la această oră localitatea 
noastră, 2300 sunt angajați în 
diferite activități, din care 600 la 
exploatarea minieră, efectivul 
acesteia fiind de 1300 de

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

Procurati-vă din
t

timp semințele
Prin Filiala Semrom din Orăștie se pot procura semințe 

de grâu de primăvară (2.331 lei/ kg în care se include și 
TVA), orzoaică (2.440 lei), ovăz (2.318 lei), mazăre furajeră 
(4.270 lei), sfeclă furajeră (61.000 lei) și lucernă (79.300 
lei/ kg). Producătorii agricoli își pot cumpăra, la prețurile 
specificate, cantitățile de semințe necesare pentru această 
primăvară. în aceste zile se aduce și sămânța de porumb 
din hibrizii adaptați zonei noastre de cultură. (N.T.)

La Orâștie a fost lansat programul 
“Dialog cetățenesc”

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
9

A CONSUMATORILOR
Vineri, la Casa de cultură 

din municipiul Orăștie, a avut 
loc un eveniment aparte 
organizat de către primăria 
din localitate și finanțat de 

Aspect de la momentul oficial al lansării programului 
“Dialog cetățenesc” de vineri de la Orăștie.

Fundația pentru o Societate 
Deschisă din România - 
lansarea programului "Dialog 
cetățenesc".

Manifestare în premieră în 

județul nostru, programul 
“Dialog cetățenesc" se 
dorește a fi o punte de 
legătură, un mijloc perma
nent de comunicare între 
primărie și locuitorii 
municipiului care să vizeze 
întreaga problematică 
economico-socială a 
comunității, încât în urma 
cunoașterii și aprofundării 
realității, factorii de decizie 
să poată promova cele mai 
bune soluții.

Evenimentul de vineri a 
fost deschis de către 
domnișoara Vasilica 
Popescu - coordonator pro
gram - care a făcut cunoscut

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 3)

Peste tot în lume, “Ziua 
Internațională a Consu
matorilor” (15 martie) este 
sărbătorită așa cum se 
cuvine. Rămasă undeva în 
umbră, lumina acestei zile 
a renăscut în sfârșit și la 
români. Și iată că în județul 
nostru, semnificația și 
importanța acestei zile au 
fost înțelese, în mod spe
cial de reprezentanții 
Oficiului Județean pentru 
Protecția Consumatorilor, 
care în cadrul proiectului “O 
șansă în plus consu
matorului român”, finanțat 
de fundația “Pentru o 
Societate Deschisă", au 
organizat sâmbătă, la Deva, 
ample manifestări prilejuite 
de “Ziua Internațională a 
Consumatorilor”.

Programul a început în 
jurul orei 11,00, cu o 
deschidere oficială, urmată 
de o conferință de presă 
găzduită de sala mare a 
Prefecturii. Au fost prezenți 
domnii loan Marcu, 
directorul OJPC Hunedoara
- Deva, Nicolae Segesvari - 
subprefect, Mircia Muntean
- primarul municipiului Deva, 
Doru Gaița - senator, Mihail 
Rudeanu - PDSR, Ciprian Alic
- purtător de cuvânt al 
Consiliului județean, 
Georgeta Barabaș - director 
Agenția de Protecție a. 
Mediului. Invitați de onoare 
la Deva, cu ocazia acestei zile 
deosebite, au fost dl conf. 
Corneliu Eliade Mihăilescu, 
de la ministerul de resort, 
și directori ai oficiilor pentru

Protecția Consumatorilor 
din județele Sibiu, Arad, 
Mureș, Alba și Cluj.

“Rolul acestei instituții 
este foarte important în 
societatea românească. 
Este o instituție care, prin 
activitățile de reglemen
tare, informare - educare, 
sprijinire a asociațiilor și 
control, caută să protejeze 
cât mai bine consumatorul 
român, aflat în perioada de 
tranziție, perioadă în care 
riscurile securității sunt 
mai ridicate”, a afin.,at dl 
conf. Corneliu Eliade 
Mihăilescu.

începând cu ora 14,00, 
în piața centrală a Devei au

Cristina CÎNDA
(Continuare In pag. 3)
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DIVIZIA A
Arbitrai greu de clasificat

X

CORVINUL

s .............. ".... ■
Devenii s-au revanșat ta 
Turnu Severin!

Lazăr a reușit tripla
f ------ ' ~ ■

Lecții de contraatac

Surpriza etapei 
a venit de la

EXTENSIV CRAIOVA FCDROBEIA AURUL BRAD

Cotroceni
Dacă primele trei echipe 

clasate - este vorba despre 
Rapid, Dinamo și Steaua - 
care luptă pentru titlu și or
dinea locurilor de pe po
dium - nu au avut meciuri 
dificile de disputat și așa 
cum era prevăzut, au câș
tigat și lupta continuă, nu 
același lucru se poate 
spune despre echipele din 
subsolul clasamentului, 
unde Foresta, “U" Cluj și 
Olimpia se mențin pe locu
rile retrogradării și le va fi 
foarte greu să mai refacă 
diferența cu echipele aflate 
pe locurile 13 - 15.

Olimpia Satu Mare a 
fost nevoită să cedeze 
chiar pe propriul teren cu 
Ceahlăul Piatra Neamț 
care a reușit trei puncte 
valoroase și a ajuns pe un 
loc călduț, 9, la mijlocul 
clasamentului. “U" Cluj nu 
a emis mari pretenții în 
fața Stelei, a jucat în anu
mite perioade de timp 
destul de bine, însă nu 
are forța necesară de a 
opune o rezistență mai 
mare în fața unei echipe 
puternice. Foresta, deși a 
obținut o remiză cu Gloria 
Bistrița, e mult prea puțin 
pentru a părăsi ultimul loc 
ce îl ocupă în clasament. 
Continuă drama ce o tră
iesc suporterii “marii iubiri" 
- Universitatea Craiova, 
elevii lui Halagian reușind 
să le mai ia 3 puncte! No
roc că îi “ajută” cele trei 
formații aflate în subsol, 
care nu sunt în stare să-și 
depășească condițiile!

Surpriza etapei, să-i 
spunem așa, s-a produs la 
FC Național care a suferit 
prima înfrângere pe teren 
propriu în actualul campio
nat în fața echipei Oțelul 
Galați.

ETAPA URMĂTOARE 
(20) SE DESFĂȘOARĂ 
MÂINE, MIERCURI, 17 
MARTIE!

1-0 (0-0)
în jur de 5000 de spectatori au luat loc 

pe stadionul din Hunedoara, unde Cor- 
vinul întâlnea pe-liderul clasamentului, 
Extensiv Craiova, ce se află într-o mare 
luptă pentru promovare cu ARO C-lung, 
Poli Timișoara, FC Bihor și UTA. De cea
laltă parte, Corvinul, bine șifonat la Sibiu 
în etapa trecută, a vrut să demonstreze 
suporterilor care este valoarea reală a 
echipei și a intrat decisă să obțină victoria. 
Repede, în min. 10, arbitrul Gh. Moise 
(Buc.) avea să se dea în spectacol (ne- 

un atac al hunedo-

VEGA DEVA 2-3 (0-3) CONSTRUCTORUL

GLORIA REȘIȚA 
MINERUL

DIVIZIA 82
F

indirectă, dar apoi

dorit): în min. 10, la 
renilor, Dinu, lansat 
pe dreapta, obține o 
lovitură spre poarta 
lui Mare. Arbitrul 
Moise, în prima fază, 
ridică mâna sus, 
semn că lovitura este
lasă mâna jos și Dinu execută puternic. 
Mare vrea să respingă balonul, dar acesta 
este trimis în plasa laterală din stânga 
porții sale. “Centralul” indică centrul tere
nului, pentru reluarea jocului și tușierul 
Ispas se îndreaptă și el spre centru, semn 
că golul a fost validat. Oaspeții îi atrag 
atenția arbitrului că inițial a indicat "indi
rectă” și fără a mai consulta tușierul, re
vine asupra deciziei, anulând golul! Au 
urmat obișnuitele scene în asemenea 
situații și după 4, 5 minute jocul a fost 
reluat. în min. 18, la centrul terenului, la o 
dispută între Neagoe cu Babarți amândoi 
primesc “galben" dar cum Neagoe lovise 
și cu mâna, vede și roșu. Ambele formații, 
gazdele cu un om mai puțin, luptă exem
plar, fapt apreciat de ambii antrenori, prof. 
Sichitiu și Gigiu.

După pauză, hunedorenii “accelerea
ză" și mai tare și în min. 47, Dincă îl des
chide ca la carte pe Șandor ce sprintase 
spre careul advers și de la 14 metri șu- 
tează necruțător sub bară:1-0! Hunedo
renii domină ușor, oaspeții răspund cu 
contraatacuri periculoase și spre final noii 
introduși la oaspeți, Răducanu și Rus, au 
fost foarte aproape de gol, numai cele trei 
intervenții de excepție ale portarului Raho- 
veanu apărând rezultatul victoriei meritate 
a Corvinului. De subliniat că arbitrul Moi
se a prelungit nejustificat 5 minute me
ciul, acordând lovituri oaspeților din 
diferite poziții! în final, ambele tabere au 
fost profund nemulțumite de arbitrajul 
centralului.

CORVINUL: Rahoveanu, Procorodie 
(89 Gheară), Sterean, Haidiner, Babarți, 
Andrei, Dincă, Dinu, Pavel ('87 Marincău), 
Păcurar (’84 Stârc), Șandor.

Spectatorii deveni, conducerea clubului și 
nu în ultimul rând fotbaliștii de la Vega au 
părăsit foarte triști stadionul după prima 
partidă din retur cu FC Bihor, când gazdele au 
fost urmărite de ghinion ratând câteva situații 
bune de gol (Zanc a trimis de 2 ori balonul în 
bară!) fn timp ce oaspeții, dintr-o singură 
ocazie, au înscris unicul gol al meciului. Ro- 
mică Gabor, elevii săi nu s-au lăsat copleșiți și 
în săptămâna trecută și-au reluat pregătirile 
pentru partida ce urma la Drobeta Turnu 
Severin, unul dintre adversarii proverbiali ai 
devenilor atât în campionatul Diviziei C cât și 
la barajul pentru promovare și apoi, în Divizia 

B. Deci, meciul se 
anunța a fi greu 
pentru deveni, foarte 
disputat. Și așa a 
fost!

Fotbaliștii deveni
au început meciul mai reținuți, foarte prudenți în 
apărare (reușind să-și blocheze adversarul) 
să nu ia gol. Treptat, ei își dau seama că pot 
mai mult: apărarea Bordean, Tănasă, Luca, 
Dobrescu (de la început în formație) a fost mai 
sigură ca în meciul cu Bihorul, iar la mijloc - cu 
Zanc în prim plan - a constituit o rampă de 
lansare pentru Chiliman, Răican (și ei introduși 
în echipă din primul minut de joc) și Naniu care, 
venit din spate, a "urcat" deseori în atac. Așa 
se face că devenii inițiază mereu șarje ofen
sive ce încep să pună în pericol poarta gaz
delor. La o asemenea acțiune, în min. 13, Vega 
beneficiază de o lovitură liberă în fața careului 
de 16 metri. Execută Luca pe lângă poartă, dar 
zidul se “mișcă" înaintea executării și arbitrul 
cere executarea loviturii și de această dată, 
Luca nu mai greșește ținta 0-1. Oaspeții prind 
curaj și bine dirijați de pe tușă, nu se retrag în 
apărare, continuă să hărțuiască apărarea 
adversă. Și în minutul 37 s-a marcat cel mai 
frumos gol al acestei partide. La o nouă acțiune 
de atac, mingea ajunge la Chiliman care a prins 
un șut de senzație scuturând plasa porții 0-2. 
Nici de această dată, devenii nu se barica
dează în apărare și ca atare, 7 minute mai 
târziu, mai punctează o dată prin Răican 0-3. 
Banca tehnică a oaspeților se îmbrățișează și 
exaltă de bucurie!

La pauză, în cabina gazdelor, antrenorul 
Ungureanu i-a pus pe jar pe elevii săi (dis
cuțiile aprinse s-au purtat și după înfrângerea 
la scor (4-1) în etapa trecută, la Mediaș). Așa 
se face că severinenii reușesc să reducă din 
handicap la 2-3 prin golurile înscrise de 
Oprița și Tiță. Gazdele au ratat o lovitură de 
la 11 m. R. Gabor a considerat această vic
torie mai importantă ca împotriva Bihorului: 
“Dacă stăm și privim cum s-a desfășurat 
etapa, este într-adevăr așa. Bine era pentru 
noi și dacă nu pierdeam acel meci.”

VEGA DEVA: Maria, Bordean, Tănasă, 
Luca. Dobrescu, Zanc, Costăchescu ('71 
G. Ștefan), Chezan, Chiliman ('81 
Anghel), Răican (75 Popovici), Naniu.

tu DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 19-a: FC Argeș - 

CSM Reșița 1-0; FC Onești - Rapid 1-2; Dinamo 
- Farul C-ța 2-1; Foresta - Gloria Bistrița 0-0; 
Olimpia SM - Ceahlăul P.N. 0-1; Astra Ploiești - 
Petrolul 1-1; Univ. Craiova - FCM Bacău 0-1; "U" 
Cluj - Steaua 0-2; FC Național - Oțelul Galați 0-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (miercuri, 17 martie): 
FCM Bacău - “U” Cluj; Steaua - FC Argeș; FCM 
Reșița - FC Onești; Gl. Bistrița - FC Național; 
Dinamo - Foresta; Oțelul - Olimpia; Ceahlăul - 
Astra; Petrolul - U Craiova; Farul - Rapid

1. RAPID 19 16 2 1 44-11 50
2. DINAMO 19 15 2 2 62-18 47
3. STEAUA 19 12 4 3 35-15 40
4. FCM BACĂU 19 10 7 2 26-17 37
5. FC ARGEȘ 19 11 2 6 34-21 35
6. OTELUL GL. 19 11 1 7 28-19 34
7. FC NAȚIONAL19 11 0 8 33-26 33
8. PETROLUL 19 8 4 7 27-25 28
9. CEAHLĂUL 19 8 3 8 25-31 27
10 ASTRA PL. 19 7 5 7 21-18 26
11. GL. BISTRITA19 6 4 9 30-36 22
12. FARUL 19 7 1 11 23-34 22
13. FC ONEȘTI 19 6 3 10 26-39 21
14.CSM REȘIȚA 19 4 6 9 16-37 18
15. U CRAIOVA 19 4 5 10 20-27 17
16. OLIMPIA 19 2 A» 13 13-35 10
17. "U” CLUJ 19 2 3 14 10-48 9
18, FORESTA 19 1 4 14 19-40 7

Momentul golului înscris de hunedorem in 
min. 10 în poarta echipei FC Extensiv 
Craiova, gol anulat de arbitrul Moise

' Stranierii convocați pentru meciurile^ 
cu Slovacia și Azerbaidjan

Pentru partidele din preliminariile cu Slovacia 
(27 martie) și Azerbaidjan (31 III la Baku), FRF i-a | 
convocat la lot pe următorii stranieri: Stelea, D. . 
Petrescu, Gică Popescu, Filipescu, D. Șerban, D. I 
Munteanu, Gâlcă, Cătălin Munteanu, Mitriță, Craio- | 
veanu, V. Moldovan, Adrian llie. Filipescu este . 
suspendat pentru primul meci. Jucătorii selec- > 
ționabili din campionatul intern vor fi convocați | 
după etapa de miercuri din Divizia A.
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CRAIOVA
4-I C3-0J

Pagină realizată de
Sabin CERBU, Ciprian MARiNUȚ 

Foto: Traian MÂNU

CERTEJ 2-2 (2-1)
în urma rezultatului bun 

obținut de Minerul Certej în 
prima deplasare din acest re
tur de campionat l-am con
tactat telefonic pe loan Petcu, 
antrenorul principal al mine
rilor, pentru a afla amănunte 
despre jocul de la Reșița.

“A fost un meci de luptă 
desfășurat pe un teren greu - 
mlăștinos, care și-a pus am
prenta asupra construcției jo
cului ambelor echipe. Deși din 
formula standard ne-au lipsit 
patru jucători - Filip, Țibichi, Ră- 
dos (suspendați) și Dragnea 
(accidentat) - echipa a evoluat 

bine 
r e s - 
p e c - 
tând în
tocmai 
i n d i - 

cațiile tactice primite înaintea 
partidei. Am mizat pe o apărare 
elastică cu cinci fundași, iar ori 
de câte ori am avut ocazia am 
țâșnit pe contraatac.

Finalul primei reprize a fost 
incendiar. întâi, în minutul 35, 
Zahariuc a speculat o desin- 
cronizare a defensivei noastre 
și a deschis scorul: 1-0. Apoi, 
în minutul 43, la un rapid contra
atac, Polvrea l-a deschis în 
adâncime pe Tăgărță, acesta a 
driblat portarul și a înscris în 
poarta goală, egalând situația 
pe tabela de marcaj: 1-1. în mi
nutele de prelungire, reșițenii 
au beneficiat de un penalty - la 
un fault discutabil al portarului 
Dobre asupra vârfului Dincă - 
pe care l-a transformat 
Decuseară și: 2-1.

în repriza secundă, aspec
tul jocului a fost același. Deși 
gazdele au avut mai mult iniția
tiva, acțiunile cele mai pericu
loase le-am avut noi pe contra
atac. în minutul 58, la o fază 
similară cu cea de la primul gol, 
Kallo l-a deschis pe Ocolișan 
care a pătruns în careu și a 
restabilit egalitatea cu un șut 
plasat peste portarul gazdelor: 
2-2. Spre finalul partidei, când 
reșițenii s-au aruncat cu toate 
liniile în atac, am fi putut puncta 
din nou pe contraatac, dar am 
fost lipsiți de șansă" - ne-a de
clarat antrenorul minerilor.

MINERUL: Dobre - Sâr
ghie, Răducănescu, Drăgoi, 
Fartușnic, Bozga - Kallo, 
Polvrea, Hang an u (81 Banc) 
- Bolfoși (2 Ocolișan), 
Tăgărță (78 Scurtu).

t> DIVIZIA 03
k

F

Având în vedere dificultățile 
de lot și ambiția jucătorilor oaspeți, 
dornici de puncte albe pentru zile 
negre, prima partidă pe teren pro
priu din acest retur se anunța a fi 
una foarte dificilă pentru brădeni. 
Lipsit de aportul a patru titulari - 
Neagu, Văcaru, Aslău și Vereș - 
suspendați în urma partidei de la 
Certej, Virgil Stoica, antrenorul 
principal al brădenilor, s-a văzut 
nevoit să trimită în teren o echipă 
improvizată 
cu doi debu- 
tanți - Obâr- 
șan și 
Mursa - și cu
doi jucători - Mihăilă și Toderiță -, 
care în perioada de pregătiri 
pierduseră contactul cu echipa de 
bază. Și totuși, având în noua 
achiziție - Lazăr - un jucător în zi 
de grație - brădenii au reușit o 
primă repriză formidabilă care în 
cele din urmă le-a asigurat și 
victoria.

Nu trecuseră decât 13 minute 
și argintul viu Lazăr și-a început 
show-ul. în urma unei acțiuni per
sonale, rapidul Lazăr a obținut o 
lovitură liberă de la 18 m pe care 
a executat-o excelent peste zid 
deschizând scorul: 1-0. Domi
narea Aurului a continuat și în 
minutul 31 același Lazăr a reluat 
cu capul în plasă o pasă în adân
cime a lui Frandeș și: 2-0. După 
doar șapte minute, Lazăr insistă în 
careu la o minge aproa’pe pier
dută, este faultat de Barbu și pe
nalty, prompt, acordat de arbitrul 
târgmureșan, Mircea Bucur. Exe
cută cu siguranță Lazăr: 3-0 și 
triplă pentru excelentul atacant 
venit în iarnă de la Mediaș.

După pauză, jocul a fost destul 
de echilibrat. Mulțumiți de rezultat, 
brădenii au redus turația motoa
relor, iar oaspeții au profitat și, în 
minutul 58, au redus din diferență 
prin extrema Pătran. Scorul final 
(4-1) a fost stabilit de Mihăilă, cu o 
execuție de zile mari: preluare pe 
piept și voie la colțul scurt.

AURUL: Căprărescu 
Gomoi, Filipaș, Stoica, Obărșan
- Toderiță, Frandeș, M. Lupe a 
(23 Achim), Mursa (80 C. Lupea)
- Mihăilă, Lazăr. Antrenor: Virgil 
Stoica.

■J

t> DIVIZIA 82
Rezultatele etapei: Jiul Gaz Metan 1-1; 

Apulum A l. - ARO C-lung 3-1; U T Arad - ASA 
Tg. M. 2-1; Chimica - Unirea Dej 0-0; Corvinul - 
Extensiv 1-0; Min. Motru - Dacia Pitești 1-1; Poli 
Timișoara - Inter Sibiu 3-0; FC Bihor FC Baia 
Mare 1-1; Drobeta Tr. S - Vega Deva 2-3.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: FC Baia M. - Drobeta Tr.S; 
Vega Deva - Jiul; Gaz M. - Apulum; Un. Dej - M. 
Motru; UTA - Chimica; Dacia - Corvinul; Extensiv 
- Poli Tim.; Inter- FC Bihor; ASA Tg. M - ARO C- 

Jung.

1. EXT. CRAIOVA 19 13 3 3 50-17 42
2. ARO C-LUNG 19 12 2 5 38-24 38
3. POLI TIMIȘ. 19 10 3 6 37-21 33
4. FC BIHOR 19 10 3 6 22-17 33
5. U T ARAD 19 9 5 5 35-22 32
6. GAZ METAN 19 9 4 6 30-24 31
7. INTER SIBIU 19 9 2 8 29-26 29
8. CORVINUL HD. 19 8 3 8 30-32 27
9. APULUM A.l. 19 7 4 8 26-28 25
10. ASATG. MUREȘ 19 8 1 10 23-26 25
11. JIUL PETROȘ 19 7 2 10 18-33 23
12. MIN. MOTRU 19 6 4 9 24-31 22
13. VEGA DEVA 19 6 4 9 17-33 22
14. DR. TR. S 19 6 3 10 23-25 21
15. FC BAIA M. 19 5 6 8 20-27 21
16. DACIA PIT. 19 6 3 10 23-31 21
17. CHIMICA TR. 19 6 3 10 19-35 21
18. UNIREA DEJ 19 5 3 11 23-35 18

✓---------- - — -------\
O DIVIZIA C3

Rezultatele etapei a 21-a: FI. Vâlcea - Min. 
Berbești 4-1; Gl. Reșița - Min. Certej 2-2; FI. Moreni - 
Șoimii Sibiu 2-2; Pandurii Tg. J. - Petr. Drăgășani 3-0; 
Aurul Brad - Constr. Craiova 4-1; Record Mediaș - 
Petr. Țicleni 1-1; Petr. Stoina - Min. Mătăsari 1-O; 
Electro Craiova - Min. Lupeni 6-0; Forest. Stâlpeni - 
Min. Uricani 2-0; Progr. Caracal - Al. Slatina 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Min. Uricani - Min. Berbești; 
Petr. Drăgășani - FI. Vâlcea; Min. Certej - 
Pandurii Tg. Jiu; Constr. Craiova - Gl. Reșița; Min. 
Lupeni - Aurul Brad; Petr. Țicleni - Electro; Min. 
Mătăsari - Record M.; Al. Slatina - Petr. Stoina;

1. ELECTRO 21 14 6 1 48-11 48
2. FL. VÂLCEA 21 14 3 4 59-27 45
3. ȘOIMII 21 12 7 2 44-20 43
4. GL. REȘIȚA 21 11 5 5 40-20 38
5. M. CERTEJ 21 11 5 5 45-33 38
6. PANDURII 21 12 1 8 33-21 37
7. AL. SLATINA 21 10 2 9 24-26 32
8. PETR. ȚICLENI 21 10 2 9 32-46 32
9. PETR. STOINA 21 10 1 10 39-37 31
10. MIN. URICANI 21 10 0 11 39-40 30
11. MIN. MĂTĂSARI 21 8 3 10 22-27 27
12. FL. MORENI 21 7 5 9 37-39 26
13. CONSTR. CR. 21 8 1 12 35-36 25
14. AURUL BRAD 21 7 4 10 31-33 25
15. PETR. DRĂGÂȘ. 21 8 1 12 23-36 25
16. FORESTIERUL 21 8 0 13 31-47 24
17. M. LUPENI 21 6 3 12 29-52 21
18. M. BERBEȘTI 21 5 5 11 31-48 20
19. RECORD M. 21 5 4 12 30-46 19
20. PR. CARACAL 21 3 4 14 18-45 13

Șoimii - Progr. Caracal; Forestierul FI Moreni.
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La Orâștie a fost lansat pro
gramul “Dialog cetățenesc”

(Urmare din pag. 1)

celor prezenți direcțiile 
principale în care se va 
acționa în cadrul programului 
- deschiderea unui punct 
informativ pentru cetățeni la 
Casa de cultură ce va 
cuprinde o bază de date utilă 
pentru locuitorii zonei, 
editarea lunară a unui buletin 
informativ, iar a treia direcție 
va fi reprezentată de 
problematica elevilor și a 
tineretului școlar.

Despre rolul și 
însemnătatea programului 

“Dialog cetățenesc” au 
vorbit dl losifBlaga, primarul 
municipiului, dl Gheorghe 
Gârjob, viceprimar la 
primăria locală, precum și o 
parte dintre consilierii 
prezenți la momentul festiv. 
Inițiativa Primăriei din 
Orâștie se înscrie, s-a mai 
spus între altele, într-un 
amplu program de dialog 
cu cetățenii municipiului 
pentru a se identifica noi căi 
de soluționare a marilor 
probleme economico- 
sociale prin care trece zona 
Orâștie.

(Urmare din pag. 1)

salariați; 1200 de persoane din 
oraș sunt în șomaj,

- Care-i soarta minei?, că 
ea ține orașul.

- Ca să mă exprim în termeni 
de “baie", mina e pe făgaș. Există 
cărbune, fronturi de lucru 
pregătite, avem și un program de 
investiții și dezvoltare pe cinci ani, 
altul de reducere a pierderilor din 
exploatare cu 20 la sută, agreat 
de sindicate, de minister, așa că 
mina Aninoasa are viitor. Altfel 
orașul s-ar prăbuși total.

- Sunt șl alternative în cazul 
reduceriii activității la mină?

- Avem, că suntem zonă 
defavorizată. E drept că gheața 
tranziției e cam groasă, dar cineva 
trebuie s-o spargă. Un investitor 
din Hunedoara vrea să 
organizeze un atelier de bobinaj 
și unul de confecții metalice, o 
fabrică de cărămidă și o secție 
de bolțari; alt întreprinzător are

Aninoasa își adună apele
intenția să preia magazinul 
“Hermes", prin licitație, firește, în 
care să deschidă o fabrică de 
lapte și una de pâine, scontând 
să creeze 160 de locuri de 
muncă. Alte 120 de locuri de 
muncă am creat noi, primăria, la 
lucrări de interes public, cu sprijin 
PHARE, și mai sunt și alte proiecte. 
La noi, oricine găsește condiții și 
sprijinul necesar. însă Aninoasa 
nu este doar o zonă defavorizată, 
ci și una foarte frumoasă, pentru 
cine nu știe.

- Cu apa, cu căldura cum 
stați?

- Destul de bine. Apă rece 
asigurăm 22 de ore din 24 - în 
Aninoasa și non-stop - la Iscroni, 
iar căldură dăm 16 ore pe zi, la o 
temperatură de 18-20° C. Eu zic 
că-i bine. însă eforturile noastre 
tind spre mai bine. Că mai sunt 
oameni săraci, care nu-și pot plăti 

datoriile.
- Dar dvs vă achitați față 

de ei?
- Da, avem 110 familii cărora 

le dăm ajutor social Am făcut 
plățile inclusiv pe februarie a.c.

- în Aninoasa aveți șl o 
frumoasă tradiție culturală, 
sportivă, din câte știm.

- Avem o echipă de fotbal, 
aflată pe la jumătatea 
clasamentului în campionatul 
județen, iar de campionii noștri 
naționali la tir cu arcul știe multă 
lume. Și acum avem șase sportivi 
selecționați în lotul național. în 
acest an, în luna mai, vom găzdui 
la Aninoasa cea de a 50-a ediție 
a concursului național de 
numismatică, organizată de 
Cercul numismatic din Petroșani. 
Ediția cu numărul 49 a avut loc, 
anul trecut, tot la noi. Aninoasa 
organizează, în fiecare an, două 

importante manifestări, care 
tind să devină tradiție: "Voci de 
copii", ajunsă în acest an la a 
șaptea ediție, și un festival de 
colinde, inițiat in ajunul 
sărbătorilor de iarnă - care se 
va afla la a treia ediție. A slăbit 
cultura și la noi. Insă viața 
merge înainte. Noi ne-o croim. 
Așteptăm investitori la 
Aninoasa. Nu vor avea decât 
de câștigat.

• Altfel spus, die primar, 
în jurul șl cu sprijinul 
administrației locale, 
Aninoasa își adună apele, 
ce curg din toate părțile 
peste orașul din Vale, își 
unește forțele într-un 
rezervor uriaș, pentru ziua 
de mâine a localității șl a 
oamenilor ei.

- Așa este. Prezentul și 
viitorul nostru sunt aici. ’

ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ 

A CONSUMATORILOR
(Urmare din pag. 1)

avut loc festivități dedicate 
“Zilei Internaționale a 
Consumatorilor”. Progra
mul, prezentat de Monica 
Cucu, a debutat cu un 
spectacol folcloric oferit de 
ansamblul “Izvorașul” ai 
Casei de Cultură Hunedoara. 
Au mai urcat pe scenă, în 
ritmurile muzicii hip-hop și 
rock, următoarele formații: 
C & Klan, Traficanții, Junior 
Gansta, Stil, Echinox, Clone, 
Realism, Byodome,
Profetul. Din program nu a 
lipsit nici parada modei. 
Manechinele, conduse de 
Cristina Pall, au prezentat 

toalete de seară, ținută 
sport, dar și modele de 
blănuri, produse de Vidra 
- Orăștie. Momentul de vârf 
al festivității a fost dat de 
primele acorduri de chitară 
ale formației Compact. 
După recital, focurile de 
artificii au luminat feeric 
orașul de la poalele cetății.

Pe parcursul desfășu
rării programului au avut 
loc o serie de concursuri, 
toate având teme din 
domeniul protecției consu
matorilor. La aceste con
cursuri, fericiții câștigători 
au primit premii constând 
în bani și obiecte.

Oameni ce 
sfințesc locul >
Recent, conducerea “Con- 

sumcoop" Deva a procedat la 
împrospătarea personalului din 
rețeaua de desfacere cu amă
nuntul. Astfel gestionarea maga
zinului din satul Trestia a fost 
încredințată Angelei Mihăilă, iar la 
magazinul din satul Lunca 
(ambele sate fac parte din co
muna Băița) Elisabetei Loghin. De 
când au preluat cele două 
unitățile respective volumul de 
desfacere a crescut simțitor. încă 
o dovadă că omul sfințește locul.

Nemulțumire, de ce?
Dl Gheorghe Moise din satul 

Nojag, comuna Certejul de Sus 
ne scrie că în intenția primăriei 
este mutarea magazinului mixt 
lângă căminul cultural. Domnia sa 
se arată supărat de această si
tuație. într-adevăr, primăria co
munei are intenția consemnată 
mai sus, dar lucrurile nu sunt 
lămurite'încă. Ceea ce nu price

pem este de ce îl deranjează 
pe dl Gh. Moise treaba 
respectivă?

Cu plata în rate
Consumcoop Șoimuș a in

trodus recent vânzarea de bu
nuri cu plata în rate. Deocam
dată beneficiază de această 
măsură doar lucrătorii unității. 
Metoda ar putea fi extinsă și 
pentru toți locuitorii satelor 
deservite de unitățile de tip 
cooperatist. Bineînțeles cu re
alizarea garanțiilor că ratele 
vor fi achitate la timp.

Pâine bună
Brutăria din comuna Băița, 

condusă de dna Doina Adam, 
face pâine pentru toate maga
zinele comerciale cooperatiste 
din satele comunelor Șoimuș, 
Băița și Certejul de Sus. Pâine 
bună ce ajunge caldă pe tej
ghelele unităților de 
desfacere.

Traian BONDOR'

Vine, vine primăvara...
(Urmare din pag. 1) 

autentică frenezie electorală 
și a început o adevărată bătălie 
de flori pe Calea Politicii.

Cu gândul la viitoarele 
alegeri, PDSR-ul, principalul 
partid de opoziție, oferă un 
ghiocel coaliției aflată la 
putere, prezentându-se mai 
cooperant, fapt ce îi aduce și 
o mai bună imagine în 
străinătate.

Coaliția însăși, deși mai 
funcționează, este măcinată 
de contradicții. PNȚ-CD-ul 
aruncă un covor de viorele 
pentru a masca disensiunile 
din interiorul partidului. PD-ul 
reamintește că trandafirii au 
și spini, criticând prin lider 
guvernarea (la care este parte) 
dar solicitând printr-un 
vicelider sprijinirea necon

diționată a guvernului. 
P.S.D.R.-ul (participând și el 
la guvernare) trimite un coș 
cu flori APR-ului în vederea 
unei posibile fuziuni.

în bătălia de flori de pe 
Calea Politicii dâmbovițene 
sunt antrenate și alte 
formațiuni politice mai mari 
sau mai mici cuprinse de 
frenezia alegerilor de anul 
viitor. Este clar că florile sunt 
un paravan pentru o 
campanie electorală 
nedeclarată oficial dar 
existentă deja la cote dure.

Este limpede că 
electoratul, în marea sa 
majoritate, consideră că așa 
nu se mai poate, Și atunci 
ce fel de flori vreți să 
culegem, dragi copii ai 
Revoluției?

Singurul Serviciu GSM cu conectare gratuită pentru totdeauna

Ai abonament gratuit pe două luni și telefonul BOSCH COM 608
• • • •

cu numai 129 $ până la 30 aprilie. In plus, beneficiezi de conectare gratuită.

ARATĂ-MI UNUL CARE NU SE BUCURĂ

CONNEX
Viitorul Suni Bine
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Modificări privind circulația pe 
drumurile publice ’

Unul dintre primele 
Monitoare Oficiale ale 
României apărute în acest an 
conține și o Hotărâre de Guvern 
cu privire la modificarea și 
completarea Regulamentului 
pentru aplicarea Decretului nr. 
328/1966 privind circulația pe 
drumurile publice, pentru 
stabilirea și sancționarea 
contravențiilor în acest sector.

Aceasta a intrat în vigoare 
de la 15 martie a.c.

Să începem cu ceea ce 
trebuie să aibă asupra lor șoferii 
în timpul conducerii: permisul 
de conducere, certificatul de 
înmatriculare, cartea de 
identitate a conducătorului auto, 
dovada efectuării inspecției 
tehnice periodice, licența de 
execuție pentru cei care 
efectuează transporturi rutiere 
publice, precum și alte 
documente prevăzute de lege.

Limita maximă 
de viteză

S-au modificat și limitele 
maxime de viteză. în localități 
bunăoară, viteza maximă este 
de 50km/h. Pe anumite 
sectoare de drum,

Atenție șoferi! Sancțiuni drastice
Vom stărui acum asupra 

sancțiunilor care se aplică în 
cazul încălcării noilor dispoziții. 
Până la acestea însă ne vom 
referi foarte pe scurt la articolul 
93, cel care prevede 
interzicerea pe drumurile 
publice a unor autovehicule.

în această categorie intră 
în primul rând cele care 
depășesc, împreună cu 
încărcătura, lățimea, lungimea 
sau înălțimea stabilită pentru 
categoria din care fac parte și 
nu au autorizație să circule pe 
un anume sector de drum; cele 
care depășesc masele maxime 
autorizate și care nu respectă 
regulile referitoare la trans
portul produselor periculoase.

Circulația pe drumurile 
publice este apoi interzisă 
autovehiculelor cu echipa
mentul de frânare defect, a 
celor al căror mecanism de 
direcție prezintă uzuri peste 
limitele admise. De asemenea, 
dacă dispozitivele de iluminare 

^și semnalizare luminoasă sunt 

administratorul drumului, 
împreună cu organele de poliție 
pot stabili maxime de'viteză 
care nu pot depăși 80 km/h.

în afara localităților, pe 
autostrăzi, viteza maximă este 
de 120km/h, iar pe celelalte 
categorii de drumuri, 90km/h. în 
funcție de categoria din care fac 
parte autovehiculele, vitezele 
maxime admise în afara 
localităților se limitează astfel: 
autovehicule din categoria A - 
100 km/h pe autostrăzi și 80 
km/h pentru celelalte categorii 
de drumuri. Pentru 
autovehiculele de categoria C, 
viteza maximă este de 90 km/ 
h pe autostrăzi și 70 km/h pe 
celelalte drumuri, iar pentru 
cele din categoria D, vitezele 
sunt de 90 și, respectiv, 80 km/ 
h.

Trebuie precizat că viteza 
maximă pentru autovehiculele 
care tractează remorci este cu 
10 km/h mai mică decât viteza 
maximă admisă pentru 
categoria din care face parte 
autovehiculul trăgător. Nu 
trebuie apoi scăpat din vedere 
faptul că viteza maximă admisă 
în afara localităților pentru 
autovehiculele conduse de 

defecte ori lipsesc, farurile nu 
sunt reglate, anvelopele au alte 
dimensiuni sau caracteristici 
decât cele prevăzute în cartea 
de identitate a autovehiculului, 
prezintă tăieturi ori rupturi ale 
cauciucului sau sunt uzate 
peste limita legală admisă.

Pe drumurile publice nu au 
voie să circule nici 
autovehiculele al căror zgomot 
în mers sau staționare 
depășește limita legal admisă, 
motorul emite noxe poluante 
peste limite, au montate alte 
dispozitive de avertizare 
sonoră decât cele omologate 
sau au aplicate inscripții, 
desene, semne distinctive sau 
reclame, de natură să 
împiedice ori să diminueze 
eficacitatea dispozitivelor de 
iluminare, prezintă scurgeri de 
carburant ori au plăcile de 
înmatriculare deteriorate.

Am ajuns iată și la noile 
sancțiuni care, trebuie spus de 
la început, nu sunt deloc mici. 
Dimpotrivă, subțiază mult 

persoane care au mai puțin de 
un an practică de conducere 
este cu 10km/h mai mică decât 
viteza maximă admisă 
categoriei din care fac parte 
autovehiculele.

Un articol important al 
acestei Hotărâri de Guvern este 
cel care prevede situațiile în 
care conducătorul auto trebuie 
să reducă viteza. Acestea sunt: 
la trecerea prin intersecțiile cu 
circulație nedirijată, pe poduri, 
la curbe periculoase sau lipsite 
de vizibilitate, la trecerile la nivel 
cu calea ferată, prevăzute cu 
bariere sau semibariere, la 
trecerea pe lângă grupuri și 
coloane, indiferent dacă 
acestea se află în mers sau 
staționează- De asemenea, 
viteza redusă la trecerea pe 
lângă animale, în piețe 
aglomerate, când se circulă în 
direcție opusă tramvaielor, 
troleibuzelor și autobuzelor 
oprite în stații, pe drumurile cu 
o singură bandă de sens și la 
trecerea prin dreptul stațiilor de 
tramvai. Viteza mai trebuie apoi 
redusă la depășirea 
troleibuzelor și autobuzelor 
oprite în stații, pe timp de ceață, 
ploi torențiale și ninsori 

buzunarele celor care 
neglijează regulile stabilite.

Așadar, cu amendă de la 
40.000 lei la 100.000 de lei se 
sancționează pietonii care nu 
respectă regulile de traversare 
a carosabilului precum și alte 
contravenții.

Amenzi până la
1.OOO.OOO de lei

în cele ce urmează ne vom 
opri asupra sancțiunilor care 
privesc limitele maxime de viteză. 
Amenda este de la 100.000 lei la 
250.000 de lei dacă se depășește 
cu până la 20 km/h viteza 
maximă admisă pe sectorul de 
drum -respectiv și pentru 
categoria din care face parte 
autovehiculul. în schimb, dacă se 
depășește cu până la 30 km/h 
viteza maximă admisă, amenda 
este de la 200.000 lei la 400.000 
de lei. Dacă viteza maximă 
admisă se depășește cu peste 40 
km/h - amenda poate ajunge 
până la 900.000 de lei.

abundente, pe drumuri gu 
denivelări și pe cele acoperite 
cu polei, zăpadă, mâzgă, sau 
piatră cubică umedă, în 
apropierea locurilor
frecventate de copii, la 
trecerile pentru pietoni etc.

Grijă la centura 
de siguranță!

Un lucru care trebuie 
neapărat reținut: conducătorul 
autovehiculului și pasagerul 
care ocupă locul din față sunt 
obligați să poarte centura de 
siguranță în timpul circulației pe 
drumurile publice atât în 
localități, cât și în afara 
acestora. De la această 
obligație sunt exceptați: 
conducătorul auto, pe timpul 
cât execută manevra de mers 
înapoi, instructorul auto, în 
timpul orelor de pregătire a 
cursanților, femeia care poartă 
o sarcină vizibilă, polițistul, 
conducătorul autoturismului 
armatei destinat controlului 
circulației și cel al 
autovehiculului pompierilor, 
atunci când sunt în misiune, 
precum și cei care conduc 
autovehicule ale salvării.

Cea mai mare amendă 
este de la 800.000 de lei la 
1.000.000 lei și este stipulată 
la art. 128. Aceasta se aplică 
pentru “fapta oricărei persoane 
de a repara sau de a încuviința 
repararea autovehiculelor 
având urme de accident, fără 
a i se prezenta și fără ca 
aceasta să rețină o copie de 
pe procesul verbal de 
constatare sau autorizația de 
reparație eliberată de organele 
de poliție”.

De reținut apoi că 
neîndeplinirea de către 
persoanele fizice aparținând 
administratorilor drumurilor 
publice sau organelor căilor 
ferate ă obligațiilor ce le revin 
din noul regulament, precum 
și instalarea și aplicarea 
mijloacelor de semnalizare 
rutieră fără acordul organelor 
de specialitate ale poliției - se 
sancționează, de asemenea, 
cu o amendă de la 800.000 de 
lei la 1.000.000 de lei.
______________________________✓

Din sala de ședințe a 
Tribunalului Hunedoara

Merele discordiei
într-o zi de toamnă timpurie, pe la culesul merelor, Floarea 

Bogdan se afla la cules de mere în livada casei de la nr.112, 
din satul Fizești - Bălța. Numai că la 112 se găseau casa și 
pământul aflate, prin cumpărare, în proprietatea lui Daniel 
Marius Molsă. Socotind că F.B. n-avea nici un drept să culeagă 
mere fără încuviințarea lui, D.M.M. s-a apropiat de culegătoare 
cu un par în mână. Vânjoasă, femela i l-a smuls și l-a aruncat. 
Atunci D.M.M. a lovit-o cu pumnul în piept doborând-o la 
pământ. Și asta a fost cam tot.

Ajunși cu litigiul în fața justiției, Judecătoria Brad l-a 
condamnat pe D.M.M. la o amendă penală de 350 de mii de 
lei, respingând cererea de despăgubiri civile în sumă de 
2.000.000 de lei a Floarei Bogdan. Nemulțumit de sentință, 
D.M.M. s-a adresat cu recurs Tribunalului Hunedoara. 
Tribunalul a respins ca nefondat recursul menținând sentința 
instanței de fond. Partea vătămată n-a obținut nici la recurs 
vreo despăgubire. De-ale proprietății.

Să nu-ți faci dreptate 
singur!

Prin sentință penală a Judecătoriei Petroșani, Vasile 
Oprolu din localitate a fost condamnat pentru lovire la o 
amendă penală de 1,5 milioane de lei. A mai fost obligat să 
plătească părții vătămate Claudiu Dănilă 2.000.000 de lei 
daune morale și 200.000 cheltuieli de judecată. Pentru care 
fapte? V.O. bănuia că C.D. i-a furat un sac de* gogonele și 
chiar în fața blocului a început să-i aplice o corecție corporală. 
Cum nimeni nu-șl poate face dreptate singur, instanța de fond 
l-a pedepsit după cum am arătat.

Vasile Oproiu, adresându-se cu recurs Tribunalului 
Hunedoara împotriva sentinței Judecătoriei Petroșani, acesta 
a hotărât că V.O. este bun condamnat la amendă penală de 
1,5 milioane de lei, dar că nu datorează nici un fel de daune 
morale părții vătămate. Ne gândim că o împăcare între părți, 
fără intervenția justiției, era mai omenească pentru ambele.

Orice nedreptate poate 
fi corectată. Să acordăm 

credit Justiției
Nlcolae Pobârci, deținut în Penitenciarul Bîrcea în 

executarea unei pedepse privative de libertate, s-a adresat 
Judecătoriei Deva cu o contestație la executare, motivând că 
i-a fost reținută eronat starea de recidivă, ceea ce a contribuit 
la agravarea pedepsei. Judecătoria Deva, prin sentința penală 
1161/1998, i-a respins contestația la executare.

Condamnatul s-a adresat cu apel Tribunalului Hunedoara. 
Constatând reținerea eronată a stării de recidivă, Tribunalul 
Hunedoara a corectat eroarea casând sentința Judecătoriei 
Deva, cu efectele juridice corespunzătoare pentru 
condamnatul apelant.

A renunțat la apel
Prin sentință penală a Judecătoriei Hunedoara loan 

Gabriel Coșniță, din Cristur, aflat în detenție în Penitenciarul 
Bîrcea în altă cauză, a fost condamnat pentru infracțiunea de- 
înșelăciune la despăgubiri civile de 300.000 de lei și 300 DM 
sau contravaloarea în lei a mărcilor la data plății, către partea 
civilă Daniel Alin Sărmășan, 150 DM în aceleași condiții către 
Marton Csaba.

I.G.C. a atacat sentința cu apel la Tribunalul Hunedoara. 
Când cauza a Intrat pe roi la tribunal, probabil știind că 
datorează acei bani, în fața instanței, pârâtul șl-a retras apelul, 
u^urânc^stfe^sarcina completului de judecată.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, ion CiOCLEi, Andrei NISTOR

r ' . .............. """■....

Comisarii Gărzii Financiare —
drepturi și obligații

Garda Financiară este una 
dintre cele mai importante 
instituții ale statului; este un corp 
de control, financiar specializat 
al statului, instituție militarizată 
dar neîncazarmată.

Pentru foarte multi cetățeni 
această instituție este o foarte 
mare nebuloasă, fiind puțin 
cunoscute drepturile și obligațiile 
comisarilor. Garda Financiară a 
fost percepută de publicul larg 
drept încă o poliție, însă lucrurile 
trebuie nuanțate.

în Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea 
Gărzii Financiare, regulament 
publicat în Monitorul Oficial al 
României partea I, Nr. 159/22.IV. 
1998, se precizează că Garda 
are dreptul de a efectua 
„controale operative și inopinate 
pentru constatarea încălcării 
legilor fiscale, a reglementărilor 
vamale, a normelor de comerț și 
de circulație a bunurilor și 
serviciilor, urmărind identificarea 
și sancționarea, în condițiile legii, 
a evaziunii fiscale, a activităților 

de contrabandă și a altor fapte 
nepermise de lege, săvârșite în 
domeniile pentru care Garda 
financiară este împuternicită prin 
lege să execute control.”

Comisarii sunt funcționari 
publici învestiți în exercitarea 
atribuțiilor legale cu exercițiul 
autorității publice și beneficiind 
de protecție potrivit legii. 
Acestora le este interzis să fie 
membri ai vreunui partid sau să 
facă parte din organizații politice. 
Lucrând într-un sistem militarizat 
comisarii se pot totuși constitui 
în organizații profesionale 
respectând dispozițiile legale.

Comisarii Gărzii Financiare 
pot executa acțiuni de control 
operativ și inopinat, conform 
dispozițiilor primite, pe baza 
legitimației de control și a 
insignei de împuternicire. 
Acțiunile executate în cadrul 
serviciului excepțional sunt 
numai în baza ordinelor sau 
delegațiilor date de ministrul 
Finanțelor sau de comisarul ge
neral. Este important de 

menționat faptul că la orice 
acțiune de control participă 
minimum doi comisari. Declan
șarea acțiunilor de control se 
face ca urmare a planurilor și 
a programelor tematice, a 
sesizărilor, a rapoartelor, a 
informațiilor, a solicitărilor mo
tivate din partea organelor 
abilitate, a ordinului ministrului 
Finanțelor sau al conducerii 
Gărzii Financiare. Acțiunile pot 
fi organizate la sediul agentului 
economic, la oricare punct de 
lucru al acestuia, pe căi de 
comunicație și, în general, 
oriunde există documente sau 
probe.

Obiectivele specifice 
pentru care s-a declanșat 
acțiunea pot fi percheziționate, 
se pot controla registrele 
contabile, stocurile scriptice și 
faptice etc. Aparatul Gărzii 
Financiare nu va fi antrenat în 
acțiuni de control fiscal curent, 
de natura celui executat peri
odic la contribuabili de către 
alte organe fiscale.

Mort în flăcări
Recent, pe la orele 

prânzului, în apartamentul lui 
Mihai Trofin, de 47 de ani, din 
Lupeni, pensionat medical, a 
izbucnit un incendiu. Focul a 
distrus în proporție de 80 la 
sută locuința și l-a omorât pe 
om. Din cercetările efectuate 
de poliție și pompieri a rezultat 
că incendiul ș-a produs datorită 
unui radiator electric aflat în 
funcțiune. Victima locuia 
singură, suferea de o pareză 
majoră și se deplasa cu 
greutate.

Grav accident de 
circulație

I

La Petrila, într-o recentă 
seară, un copil de 13 ani, elev 
în clasa a Vl-a, la Școala 
generală nr. 5 din localitate, s- 
a angajat în traversarea străzii 
în fugă, prin loc nemarcat și 
fără să se asigure. A fost 

surprins și accidentat grav de 
autoturismul condus de 
Florentin Mircea Muntean, 45 
de ani, muncitor la E.M. Lonea.

Fals, uz de fals și 
înșelăciune

Lucrători ai Biroului de Poliție 
Criminală Deva cercetează un 
student din municipiu pe nume 
Olimpiu Cristian Jula. Acesta a 
falsificat un libret CEC eliberat 
de Sucursala CEC Caraș- 
Severin și a solicitat restituirea 
sumei de 200.000 de lei, 
cunoscând faptul că până la 
această sumă nu se cere 
confirmare telefonică. Urmează 
să răspundă pentru fals, uz de 
fals și înșelăciune.

6.000.000 de lei 
prejudiciu

într-o noapte, la Barul 
“Colina" din municipiul Deva se 

afla și loan Gligor, un șomer 
de 40 de ani din Bistra, 
județul Alba. Omul a rămas 
fără un portmoneu în care 
se aflau 6.000.000 de lei. 
Cercetările au stabilit că 
hoțul era Daniel 
Gheorghiță, 24 de ani, din 
Deva, de la care s-a 
recuperat 30 la sută din 
prejudiciu.

Cinci spargeri 
într-o noapte
O patrulă de ordine a 

Poliției municipiului Petroșani 
a prins într-o noapte în fla
grant un individ care 
sustrăgea dintr-un autoturism 
aparatură electronică. Este 
vorba de Râul Dumitru 
Pascu, 27 de ani, din Petrila, 
fără ocupație. Ulterior s-a 
stabilit că în aceeași noapte 
individul a mai spart patru 
autoturisme, de unde a 
sustras bunuri în valoare 
totală de 15.000.000 de lei. 
Acestea au fost recuperate și 
restituite.
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Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODiPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

/*■ s

Vremea va fi în general schimbătoare în 
jumătatea sudică a țării, unde pe alocuri va ninge. 
Vântul va prezenta intensificări temporare. La 
munte va ninge viscolit. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 2 și 8 grade iar minimele se 
vor situa între 0 și 2 grade, mai scăzute în estul 
Transilvaniei și în nordul Moldovei.

[ SC NIRVANA SRL HA7EG\
I ------------------------------------------------1------- [
I vinde cartofi sămânță și pesticide. |
IL

Informații la tel. 094602257
5

SCHfiBER 
INTERNATIONAL SA 

HAȚEG 
Angajează

INGINER CALCULATOARE

I

I 
j

%

Cerințe:
H experiență in programarea in FoxPro și 

lucrul in rețea;
H Windows ’95, Windows NT, MS Office;
H cunoștințe hard;
H disponibilitate pentru program flexibil și 

deplasări.
Eventualele cunoștințe contabile constituie 

un avantaj.
Informații ia telefon 770690. Puteți depune 

CV la sediul firme! - Hațeg, str. Progresului, 
nr.59 - sau prin fax nr.777765 până ia data de 
19 martie 1999.

X.

AGENțlA JUDEȚEANĂ PENTRU 
OCUPARE Șl FORMARE 

PROFESIONALĂ HUNEOOARA

■

Comunică

începând cu data de 01.01.1999, în baza Legii 
145/1999 funcționează Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională, agenție 
autonomă, care nu este subordonată D.G.M.P.S. și 
care gestionează contribuția la fondul pentru plata 
ajutorului de șomaj.

în baza HG.193/1997, toți agenții economici 
indiferent de forma de proprietate au obligația să 
transmită, până la data de 20 a fiecărei luni, 
“Declarația lunară privind contribuția la Fondul 
pentru plata ajutorului de șomaj”, la registratura 
Agenției pentru Ocupare și Formare Profesională 
din Deva, str. Piața Unirii nr.2.

Nedepunerea la termenul stabilit a declarației 
lunare privind obligațiile de plată către fondul de 
șomaj precum și completarea cu date eronate se 
sancționează potrivit Legii 87/1994 privind 
combaterea evaziunii fiscale.

' “Concursul copiilor' 
talentat! si cuminți”

Rețeaua librăriilor Bi- 
bliofor SA Deva organizează 
"Concursul copiilor talentați și 
cuminți”. Taloanele pot fi 
găsit? îi> cărțile apărute la 
Editura “Bibliofor”, colecțiile 
“Povești de colorat”, 
“Poveștile bunicii"! precum și 
în caietele speciale “Adio 
grădiniță” și “Știu să scriu". 
Cei tineri pot participa la con
curs și cumpărând cartea 
“366 de povești minunate 

^pentru adormit copiii”

trimițând bonul de casă pe 
adresa: Rețeaua librăriilor 
Bibliofor SA, Piața Unirii, nr. 
10, Deva.

Premierea va avea loc 
în data de 22 aprilie a.c., în 
cadrul Salonului cărții 
hunedorene. Taloanele de 
concurs pot fi trimise până 
la 20 aprilie a.c., data 
poștei. De reținut: marele 
premiu - un computer 
Pentium, precum și alte 99 
de premii! (M.B.)

SC. FARES S.A. 
ORAȘTIE 

Angajează

Inginer programator 
pentru oficiul de calcul

Condiții: vârsta maximă 35 ani
Se oferă: salariu atractiv și mijloc de 

transport gratuit pentru naveta Deva- 
Orâștie

Relații: tel. 241941 sau 247570 sau la f
sediul firmei din Orăștie, 

str. Plantelor, nr. 50

BANCOREX -
Banca Română de 
Comerț Exterior f 

Sucursala Deva
Scoate la LICITAȚIE PUBLICĂ, în data 

de 17.03.1999, ora 12, prin biroul 
executor judecătoresc de la Tribunalul 
Hunedoara, următoarele bunuri mobile:

- mașini cusut diverse tipuri
- mobilier birou
- autocamion izoterm Roman Diesel
- alte bunuri
Licitația va avea loc în Deva, str. Mihai 

Viteazu, nr. 112.
Informații se pot obține la sediul 

Sucursalei Deva, telefon 054/230185.

2 13 martie 1733 - s-a
născut Joseph Priestley, 
fizician, chimist și filosof 
materialist englez. A descoperit 
oxigenul (în 1774), a studiat 
proprietățile unor gaze ca oxidul 
de carbon, amoniacul, bioxidul 
de sulf etc. și a făcut nume
roase cercetări în domeniul 
opticii și electricității. Concep
țiile sale au exercitat o influență 
profundă asupra iluminismului 
englez și american, (m. 1804).

8 14 martie 1804 - s-a
născut Johann Strauss - tatăl, 
compozitor vienez devenit 
cunoscut prin faptul că a lansat 
și impus în întreaga lume valsul, 
gen muzical căruia i-a 
consacrat circa 150 de lucrări 
din întreaga sa operă (m. 1849).

8 15 martie 1839 - s-a
născut compozitorul rus 
Modest Petrovici Musorgskl, 
autor al unor celebre opere, 
cum ar fi “Boris Godunov", 
“Târgul din Sorocinsk”, a 
numeroase piese vocale și 
corale, precum și al suitei 
programatice pentru pian 
“Tablouri dintr-o expoziție" și al 
sugestivului poem simfonic “O

noapte pe muntele pleșuv". 
Prin întreaga sa creație s-a 
impus ca o figură proe
minentă a muzicii universale, 
(m. 1881).

8 , 15 martie 1964 - a 
murit poetul și prozatorul 
Al.O. Teodoreanu, cunoscut 
sub pseudonimul Păstorel (n. 
1894). Opera sa cea mai 
importantă a rămas “Hronicul 
măscăriciului Vălătuc", căreia 
i s-au alăturat celebre 
epigrame și versuri satirice 
inspirate mai ales din 
experiența sa de gastronom și 
degustător de vinuri ("Strofe 
cu pelin de mai", “Vin și apă" 
Ș-a.)

2 18 martie 1844 - s-a
născut compozitorul, dirijorul 
și pedagogul rus Nikolai 
Andreevici Rimski-Korsa
kov, autor cu creații din toate 
genurile: operă (“Logodnica 
țarului", “Cocoșelul de aur"), 
lucrări simfonice (suitele 
“Capriciu spaniol" și 
“Șeherezada"), prelucrări de 
cântece populare ruse, piese 
pentru ansambluri de cameră 
etc. (m. 1908)

Societate comercială Deva
Oferă în cadrul complexului comercial, spre 

închiriere, spații de diferite suprafețe pentru 
depozitare mărfuri.

Se asigură rampă pentru încărcări-descărcări, 
iluminat, pază, grupuri sociale.

Relații la tel. 223320; 232618; 232619; 221093, 
interior 106, fax: 222087

Conducerea
SC CORVII\ITRAI\IS 

SA Hunedoara
Str. Stufit, nr.2
CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
în data de 31.03.1999, ora 10, la sediul firmei, cu 

următoarea ordine de zi:
1. Raportul de gestiune al Consiliului de 

Administrație pe anul 1998.
2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit 

șl pierderi pe anul 1998.
4. Aprobarea bugetului de venituri șl cheltuieli pe 

anul 1999.
5. Aprobarea “Programului de restructurare”, 

conform O.G. 9/1997.
6. Modificarea componenței Consiliului de 

Administrație.
7. Diverse.
în cazul când la prima convocare nu vor fl 

neindepllnlte prevederile legale, AGA va avea loc in 
^data de 01.04.1999.
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TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

6/49
din 14.03.1999

48-24-29-23-7-32

TRAGEREA 
NOROC 

din 14.03.1999 
9-4-5-6-1-4-3
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SC CORVINTRANS SA HUNEDOARA
Str. Stufit, nr.S

Tabel nominal cu autovehiculele care se propun pentru vânzare prin licitație și
scoatere din uz conform O.G. 19/M.O. 40/29.01.1999

Denumirea Marca și tipul Nr. circulație Valoarea de pornire a
mUlocului de transport licitației, fără TVA

1. Autobuz RD 109 31-F1D-4961 20.000.000
2. Autobuz RD 111 HD-01-ACT 25.000.000
3. Autobuz RDM 109 31-HD-817 20.000.000
4. Autobuz Ikarus 260 31-HD-635 30.000.000
5. Autobuz UDA 117 31-FID-2126 20.000.000
6. Autobuz UDA 117 31-F1D-5233 22.500.000
7. Autoizotermă R 10215 r 21-HD-872 26.500.000
8. Autoizotermă R10215 F 21-HD-3O16 26.500.000
9. Autoizotermă R10215 r 31HD-6418 26.500.000
IO. Autoizotermă R 10215 r 31-F1D-647O 27.000.000
11. Automacara blab
12. Autocamion cu

R 8135 FMH 31-HD-795 12.800.000

oblon ridicător R 8135 FOR 31 -HD-1968 12.500.000
13. Autotractor cu șa R 10215 DFS 31-HD-1658 15.000.000
14. Semiremorcă SRP 10 - 7.800.000
15. Autotractor cu șa R 10215 FS 21-HD-1113 22.500.000 J
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“E o adevărată deconec
tare. Uităm câteva ore de 
stres, de grijile, de necazurile 
de fiecare zi, de vremurile gre
le în care trăim" (Margareta 
Câta). "Pentru mine e o adevă
rată ceremonie. încă de dumi
nică îi spun soțului despre 
întâlnirea noastră de joi. O 
asemenea zi nu se uită!” 
(Marta Reiner). “E exact ca 
ziua de pensie! Cu așa nerăb
dare o așteptăm! Schimburile 
de păreri, împărtășirea grijilor, 
a micilor bucurii, ne fac bine. 
Mare piedică trebuie să am ca 
să lipsesc" (Hedviga Aradari).

Impresiile de mai sus, ca și 
multe altele, le-am cules “la un 
suc, la o cafea" într-un minibar 
de pe str. A.VIaicu din Deva, 
unde patroana, dna Maria, e 
ca argintul viu printre oaspeții 
pe care-i găzduiește lunar de 
vreo doi-trei ani încoace.

Cine sunt oaspeții micului 
bar, din fiecare ultimă zi de joi 
a lunii? Sunt deveni, născuți în 
Lupeni sau care au copilărit, 
au învățat, au muncit în acel 
oraș. Ideea au avut-o, cu ani în 
urmă, dnii loan Bordeanu, Ru
dolf Erdos, Victor Câta, loan 
Gal, alți lupeneni. Dl Bordeanu 
a întocmit p listă cu nume, 
adrese, telefoane... Așa a în
ceput. Iar astăzi întâlnirile stre
coară picături de nostalate.

bucurie, uneori tristețe în su
flete, dar de fiecare dată partici- 
panții se despart cu speranța 
într-o nouă întâlnire.

"Am constituit și un fond 
lunar, benevol, de 1000 lei. Să 
avem pe ce pune mâna pentru o 
coroană, pentru...” - adaugă dl 
Bordeanu.

- Și acest fond ne-a prins 
bine și la bucurii. Pentru florile 
pe care le-am oferit la căsătoria 
lupenenilor noștri, Maria și Vio
rel, precizează dna Magda La- 
zăr. " Doar aici, la întâlnirile de 
joi s-au târguit!" - intervine râ
zând dna Katalina Guiaș.

- A fost cât se poate de sim
plu - recunoaște dna Maria și 
chipu-i frumos se luminează în 
zâmbet. Ne-am știut de tineri, iar 
aici, la întâlnirile de joi ne-am 
regăsit, după ce fiecare am ră
mas singuri. Acum avem iarăși 
o familie. Și e bine. Suntem 
mulțumiți. Soțul, Viorel Vasile, 
ascultă cu drag vorbele Măriei.

La mese, familia Gavrilă și 
Octavia Enedy, dnele Maria

Schuster, Gydngyosi Vladimir, 
verii loan și Mihai Gal, dnii 
Rudolf Erdos, Ladislau Fedo- 
ranici, loan Mărcuș, Ștefan 
Barabâs, Victor Câta își împăr
tășesc gânduri. “în primul rând 
depănăm amintiri, constatăm 
care mai suntem în viață.” 
(Rudolf H) “Ne destăinuim, e o 
recreație" (Victor C). “Eu nu 
mă las, muncesc, am fost 10 
frați și la toți ne-a plăcut 
munca, așa am avut fiecare un 
acoperiș" (Stefan B). Dl I. Măr
cuș vorbește despre anii de la 
școala de conductori tehnici 
din Lupeni, își amintește de 
foștii colegi, de Lică, de Ion 
Săsăran. “Ion e aici, în Deva, 
vine și el la întâlniri, ne mai 
face câte-o epigramă, câte-o 
poezie, așa ca să ne răzbu
năm pe necazuri". Ocsi Kiss 
vine cu acordeonul și întâlnirile 
sunt tot mai atrăgătoare.

întâlnirea din ultima joi a 
lunii martie cade pe 25. E săr
bătoarea Buneivestiri. Dar mai 
e o sărbătoare:

- E și ziua mea de naștere 
- recunoaște dna Catița. Nu 
pot veni la întâlnirea de aici 
așa că vă poftesc pe toți la 
mine acasă. Casa de la nr. 35, 
de pe str. Horea, are ușa des
chisă. Vă aștept cu drag.

Lucia LICIU

Petre Roman - 
"Cel mai elegant om politic”

Săptămâna trecută, agen
ția "Look Bucharest” și 
"Romedia" (agenție de știri și 
analize) au organizat la hotel 
Sofitel din Capitală manifes
tarea "România - exportator de 
frumusețe". Au fost prezentate 
comunicări pe tema "Moda și 
perspectiva modelingului ro
mânesc" (Statutul socio-profe- 
sional al modelului, Apariția și 
evoluția modelingului în Ro
mânia, Investiția în frumusețe - 
riscuri și avantaje, Problemele 
tinerei vedete etc.) și a fost 
vizionată, în premieră, înre
gistrarea finalei internaționale 
"Elite Model Look ’98", care a 
avut loc anul trecut în Franța, la

Conferință de presă

Miron Cozma nu a avut nici o funcție în partid
Vineri, la Deva, a avut loc o nouă 

conferință de presă a Filialei județene a 
Partidului România Mare. Au fost de față 
llie Neacșu, deputatul PRM de Hune
doara, membri din conducerea filialei.

Primul lucru pe care dl. llie Neacșu a 
ținut să-l prezinte ziariștilor a fost faptul că 
PRM-ul este pregătit pentru alegeri. în 
județul Hunedoara acestea se vor finaliza în 
luna mai. Alegerile sunt necesare nu numai 
pentru că s-a schimbat configurația orga
nizațiilor, ci și pentru că este nevoie de o 
primenire a cadrelof care conduc la toate 
nivelele. S-a precizat că în prezent Partidul 
România Mare are 135.000 membri cu 
carnet, iar din luna mai curent, respectiva 
formațiune politică va avea organizații în 
toate localitățile rurale ale țării.

lată, foarte pe scurt, câteva lucruri mai 
importante pe care le-am reținut din dis
cuțiile ce au avut loc. «în ultima perioadă 
au apărut câteva proiecte de legi privind 
“pragul electoral" și alegerile electorale. 
Opinia a fost următoarea: chiar dacă de la 
început partidul a susținut pragul de cinci la 
sută, “ca parlamentar, eu cred că nu este o 
soluție benefică pentru electorat. Aș 
scădea pragul electoral la 1-1,5 la sută". 
Acest lucru, datorită faptului că cei care 
obțin sub cinci la sută, nu vor avea repre

zentanți în Parlament. Prin actualul sistem 
electoral, 25 la sută din electorat nu are 
reprezentare în parlament. • Despre votul 
uninominal s-a afirmat că PRM-ul nu îl 
acceptă pentru că are multe inconveniente. 
Unul dintre acestea este că, pe lângă 
nevoia unei birocrații în plus, cei care au 
bani și vor să intre în parlament, acest lucru 
se va întâmpla cu siguranță. «Sindicatele 
nu au ce căuta în politică, ele trebuie să-și 
vadă de treaba lor, au cu totul o altă menire. 
•Afirmația într-un ziar central potrivit căreia 
Partidul România Mare sprijinit de Partidul 
Comunist Chinez și mineri ar fi vrut să 
schimbe actualul Guvern este o aberație. 
Ziarul respectiv a făcut de altfel corecturile 
de rigoare, el fiind intoxicat, iar “eu cred că 
toată treaba a fost pregătită la Cotroceni" - 
a mai declarat deputatul llie Neacșu. Legat 
de această chestiune s-a mai spus că dacă 
Miron Cozma punea mâna pe putere, nu o 
mai dădea nimănui. «Miron Cozma trebuia 
să-și vadă de sindicatul lui - s-a mai spus. 
Cererea de intrare în PRM Cozma și-a 
făcut-o în timpul cât a fost în închisoare, a 
fost înaintată de către avocatul său, discu
tată și aprobată în Congresul Partidului. 
• Miron Cozma nu avea și nu are nici o 
funcție în partid.

Valentin NEAGU
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iAPARTAMENT COSTA..! 
j 200 DE MILIOANE DE 
I 
I
I După cum afirma recent dl llie Păducel, 

| primarul orașului Petrila, instituția pe care o 
conduce are prevăzută în planul de investiții 
continuarea lucrărilor la blocul de locuințe nr. 
33 situat pe strada Minei.

în blocul respectiv există 24 de apar- | 

tamente cu 3 și 4 camere, el fiind construit în | 
baza Ordonanței nr. 19 a Guvernului Ro
mâniei. Se speră că blocul respectiv va fi 
finalizat în acest an și apartamentele vor I 
putea fi vândute populației. "Până la ora | 
aceasta nu avem nici un cumpărător datorită 
faptului că prețul unui asemenea apartament 
se ridică la peste 200 de milioane de lei”, 

| spune dl primar. Facilitățile prevăzute prin 

| Ordonanța 19 nu dau totuși posibilitatea, mai 
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ales datorită puterii extrem de scăzute de 
cumpărare a populației, ca cetățenii să 

I achiziționeze respectivele locuințe. (A.N.)

!
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I
I
I 
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Nisa. Concursul a fost câștigat 
de Alina Pușcău, prima ro
mâncă ce a obținut un astfel de 
premiu. Alina nu a fost pre
zentă la simpozionul din Bucu
rești, ea fiind în febra pregă
tirilor pentru prezentarea cele
brului creator francez Jean 
Paul Gaultier, care va avea loc 
în curând la Paris.

în cadrul manifestării de la 
Sofitel, s-au acordat titlurile "cel 
mai elegant om politic", ediția 
martie 1999. Voturile au fost 
exprimate de 5 jurii: cel al crea
toarelor de modă, al jurnalistelor 
de modă, al jurnalistelor acre
ditate la Parlament (Senat și 
Camera Deputaților) și juriul 
modelelor. Printre cele care l-au 
desemnat pe "cel mai elegant 
om politic” s-au numărat și 3 
ziariste de la Adevărul. în cla
samentul general, pe primul loc 
s-a situat dl Petre Roman, cu 79 
de puncte, urmat de Călin 
Popescu Tăriceanu (51 puncte) 
și Teodor Meleșcanu (35 
punct^). Printre finaliști au fost 
nominalizați și dnii: Adrian 
Năstase, Sorin Frunzăverde, 
Dan Matei Agathon, Radu 
Vasile, Viorel Cataramă etc. (A)

• ••••••••••••••••

Centru 
de copii 
la Lonea

Fundația timișoreană 
“Salvați copiii" intenționează 
să deschidă în curând în 
Lonea un centru de zi pentru 
copiii cu probleme, copii ale 
căror familii sunt în imposibili
tatea de a-i întreține. Aceștia 
vor fi îngrijiți pe tot parcursul 
zilei asigurându-li-se hrana și 
toate cele necesare, noaptea 
petrecându-și-o în sânul fa
miliei, acasă. După cum de
clara dna Mihaela Lang, șef 
serviciu în cadrul Primăriei 
Petrila, fundația are mai multe 
proiecte pentru zona respec
tivă. Printre acestea se nu
mără înființarea unui centru 
pentru schimb de experiență 
în privința drepturilor copilului, 
precum și un centru pentru 
stimularea copiilor care au 
câștigat concursuri organizate 
de fundație. (A.N.)

MARȚI 
AtO 16 martie

TVR1

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.55 Fotbal 
Petrolul Ploiești - Universitatea 
Craiova 16.00 Emisiunea în 
limba maghiară 17.00 în fla
grant 17.30 Familia Simpson 
(s) 18.10 Sunset Beach (s, ep. 
422) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 E perico- 
loso sporgersi (tragicomedie 
România/Fr. ’93) 22.45 Eclipsa 
'99 23.00 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.30 Opinia publică

TVR 2
8.00 Patru surori (d.a./r) 9.00 

Gala Premiilor Uniter (r) 12.35 
SOS Patrimoniul! 13.10 Rebelul 
(s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Franceză

15.35 Patru surori (d.a) 16.00 
Țiganca (s,e p. 160) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 802) 17.30 Tri
buna partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 D-na 
King, agent secret (s) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatrul TV 
prezintă: Nu sunt turnul Eiffel 
23.15 Avancronica sferturilor de 
finală (tur) ale Ligii Campionilor

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.30 Odiseea 
americană (do) 12.00 Dallas (s, 
ep. 187) 13.00 Cronici para
normale 14.00 Știrile amiezii 
14.30 Foișorul de foc 15.55 
Fotbal Divizia A Ursus: Farul 
Constanța-Rapid București (d) 
17.20 Uraganul (s, ep. 47) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pistolarul (f. SUA 
1997) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Schim
bul de noapte (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r)11.00 Seinfeld (s/ 
r) 12.35 Drahma & Greg (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 14.00 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 
Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s, ep.2) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Aventura (s, ep. 
5)21.30 NYPD Blue (s, ep. 5) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Susan 
(s, ep. 5)23.00 Știrile PRO TV 
/ Profit 23.30 Profesiunea mea, 
cultura

ACASĂ
7.00 Misterioasa doamnă (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
D.a/r 9.15 Dragostea nu

moare (s/r) 10.00 Celeste se 
întoarce (s/r) 11.00 Viața 
noastră (s/r) 11.45 Dragoste și 
putere (s/r) 12.30 Copilul altei 
femei (f/r) 14.15 Marimar (s, 
ep. 36) 16.00 Guadalupe (s, 
ep. 36) 17.00 Viața noastră (s, 
ep. 9) 18.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 328) 18.45 Dragostea 
nu moare (s, ep. 90) 19.30 
Fudge; Tom și Jerry (d.a) 
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 33) 21.00 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 191) 21.45 
Surorile (s) 22.30 Fiorii iubirii 
(co. Franța ’83)

PRIMA TV
7.00 Povești de iubire (r) 9.00 

Prima oră 12.00 Christine 
Cromwell (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Știri 16.10 
Tia și Tamera (s) 16.30 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi 
de elită (s) 20.00 Camera

ascunsă (div.) 20.30 Brooklyn 
South (s ep. 16) 21.30 
Dosarele Y 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție (talkshow)

neaescep
Marți, 16 martie a.c.

2 BERBEC
Faceți doar ce vă place și 

restanțele se acumulează la 
locul de muncă. Numere 
norocoase: 5, 18, 31,40, 59, 
60.

O TAUR
Nu vă fărâmițați timpul cu 

munci mărunte. Situația 
materială e promițătoare. Nu 
vă încurcați în planuri, nu vă 
extenuați.

O GEMENI
Doamnele sunt în centrul 

atenției peste tot, 
înregistrează succese. E 
momentul să-și îmbunătă
țească relația cu partenerul.

Z RAC
Relațiile cu rudele se pot 

răci, cele cu vecinii se pot 
tensiona. Găsiți însă armonie 
în dragoste și partenerul se 
străduiește să vă fie pe plac.

Z LEU
Săptămâna e favorabilă 

doamnelor, mai ales celor 
născute în primele două 
decade. Evitați neînțelegerile 
și afacerile ilegale.

Z FECIOARĂ
Vă puteți odihni, căci ați fost 

foarte ocupată în ultima 
vreme. Doamnele trebuie să- 
și păstreze partenerul, liniștea 
căminului.

Z BALANȚĂ
t

Ca să vă puteți aplica ideile 
trebuie să procedați elegant 
cu colegii și șefii ca să le 
accepte. Vi se împlinește o 
dorință, se îmbunătățește 
situația materială.

Z SCORPION
Ați avut ocazii mai bune să 

investiți, 'de aceea 
concentrați-vă la problemele 
personale, fiți sinceri.

Z SĂGETĂTOR
Femeile sunt pline de 

energie și inițiativă. Se pot 
achiziționa aparate
electrocasnice. Numere 
norocoase: 1 ,8, 21, 50, 66, 
74.

10.00 Viziuni macabre (f. gr. 
SUA 1995) 11.45 Viață dublă 
(dramă SUA ’95) 13.30 Ham
burger Hill (dramă SUA 1987)
15.15 Calea spre extaz (f. er. 
SUA 1997) 17.00 Perversiunile 
științei: “Enilul” (s) 17.30 Jurat 
de profesie (co. SUA 1995) 
19.00 Mașini ucigașe (f.a SUA 
1994) 20.30 Puiul de urs (co. 
SUA 1997) 22.00 Anaconda 
(f.a. SUA 1997) 23.30 The 
Chipendalles (f. SUA ’98)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 "Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!" (coproducție cu stațiile 
locale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV’țcopro- 
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

Z CAPRICORN
Ziua e favorabilă schimbării 

locului de muncă. Vă implicați 
în probleme ce nu vă aparțin. 
Nu exagerați și nu intrați în 
conflict cu alții.

Z VĂRSĂTOR
Astrele vă protejează azi. 

Rezolvarea sarcinilor vă 
aduce bucurii căci vă etalați 
valoarea. Numere norocoase: 
25, 26, 34, 37, 60, 71.

Z PEȘTI
O zi fără nori pentru 

doamne. Unele vor fi vesele și 
echilibrate, pot obține foarte 
mult. Relațiile cu anturajul 
merg bine.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER-DEVA, Telefoane: 211275, 212157,225904 (depozit magazin); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber" Deva



VANZAR 1 
CUMPĂRĂRI

• Vând 2000 mp teren intra
vilan Băcia, cu proiect pentru 
casă - 4 camere, posibilități apă, 
gaz. Tel. 260125, după ora 17. 
(9618)

• Vând 1 ha livadă pruni, 
Cîmpu Mare-Răstoacă. Informații 
Sîntămăria Orlea, nr. 57 (3200)

• Vând apartament 4 camere, 
b-dul Decebal, etaj 4, bl.K, preț 
25000 DM. Deva, tel. 227486' 

094 532550. (9771)
• Societate comercială vinde 

apartament trei camere, parter, 
suprafața 72 mp, situat în Deva, 
str. Ion Creangă, cu proiect 
aprobat spațiu comercial. Telefon 
219232, 090/281895. (9786)

• Vând casă și teren agricol, 
satVărmaga, casă și grădină, sat 
Rapolțel. Informații, Simeria, tel. 
261182 (9790)

• Vând casă. Informații Hărău, 
nr. 122. (9626)

• Vând casă, Vețel, baie, tele
fon, 45 ari teren, ocupabilă 
imediat. Tel. 621069, 092 
480169. (9628)

• Vând magazin alimentar, cu 
toate dotările. Tel. 092 777303, 
217888 (9636)

• Vând urgent apartament 2 
camere, bloc F.3, sc.2, etaj 4, 
ap.37, str. Kogălniceanu, Deva. 
(9890)

• Vând apartament 4 camere, 
boxă și garaj, confort sporit. Tel. 
247979, după ora 18. (7111)

• Vând casă, zonă centrală, 
toate facilitățile, curte și grădină, 
preț avantajos. Tel. 054/241158 
(9432)

• Vând garsonieră Timișoara, 
cu toate îmbunătățirile, Calea 
Aradului- str. Boemiei. Informații 
Deva, tel. 054/212804 (7132)

• Vând sau schimb cu garso
nieră plus diferență apartament 
cu 2 camere, Brad, str. Republicii, 
bloc 18, tel. 069/228054, 054/ 
655413 (6869)

• Vând tractor U650, Buceș 
Stănija, nr. 53, preț negociabil. 
(6670)

• Vând calculatoare 486, 2-2,7 
milioane, Pentium 3,3-3,9 mili
oane, asigur service, garanție, 
postgaranție, reparații, devirusări, 
instalări soft. Tel. 211798. (9617)

(9318)
• Vând cai, corn. Cîrjlți. Tel. 

625982, fam. Popa. (9796)
• Vând, schimb, închiriez 

termen lung (colaborare) Cluj 
Napoca spațiu comercial în casă, 
șingur în curte, central, vad bun, 
suprafață utilă 150 mp (3 camere, 
baie, bucătărie, pivniță, garaj), 
250 mp depozit în construcție, 
300 mp curte. Tel. 01 6207326, 
064 176994. (9318)

• Vând piese Mazda 626 D, 
fabricație 1985, din dezmem
brare. Tel. 216033. (0327)

• Vând porc 120-130 kg, preț 
negociabil. Tel. 625976. (9330)

• 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)

■ S.C. ROMAVICOM SRL 
Deva, fermă particulară de pă
sări, cu sediul în Mintia, plat
forma Casa Agronomului, vinde 
zilnic, inclusiv sâmbăta, între 
orele 8-16, pui vii. Informații 
suplimentare la tel. 233484 (OP)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (9678)

• Societate comercială vin
de la preț avantajos centrale 
termice și boilere Bosch, AWB, 
Vaillant, țeavă multistrat, ro- 
bineți și fitinguri, calorifere. Tel. 
092/701072 (9707)___________

• S.C. AGROCOMUS SA 
Deva vinde la licitație mijloace fixe 
în datele de 1 și 15 aprilie 1999, 
ora 10, tel. 218559 după amiază.

• S.C. Herba SA Deva (fosta 
întreprindere de pajiști) vinde 
următoarele ferme de producție 
- Baia de Criș, Brad, Șoimuș, 
Dobra, Peștișu Mic, Rîu Alb, 
Simeria, Sarmizegetusa, Călan, 
Ilia. Relații la tel. 054/216055 
(9874)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat apartament 
4 camere, tel. 627527 (9880)

• Caut urgent pentru închiriat 
garsonieră în orașul Brad. Infor
mații tel. 092/223262, 094/ 
207781 (9721).

OFERTE DE
SERVICII

• Decodez și repar telefoa
ne G.S.M. rapid și ieftin. Tele- 
fon 094/859958. (9776)

• SC Automultiprest Steiju 
SRL Vețel angajează un mecanic 
auto, 2 tinichigii auto. Tel. 
227026, 665192. (9314)

• S.C. Axxon Trading
S.R.L. firmă distribuitoare a 
produselor Johnson & 
Johnson, Toshiba, Sunlith, Ma
nitoba, Criket angajează sales 
reps pe orașele Deva, Hune
doara. Cerințe: persoană dina
mică, vârstă până în 28 ani, 
carnet conducere, experiență 
în vânzări. Ofertă: salariu 
atractiv, mașină, bonus. Trimi
teți C.V. la fax 069/229020 
până la data de 19.03.1999, în 
atenția d-lui Muntiu Zaharia. 
(9625)_______________________

• Angajez șofer categoria D, 
Deva, Grigorescu, nr. 21. Tel. 
211618 (9620)

• Caut persoane cunoscă
toare în domeniul agriculturii și cu 
dorința de a locui la țară. Tel. 
231288. (9614)

• SC Atlassib-Agenția Deva 
angajează agent turism, studii 
minimum liceul, posesor de 
permis de conducere, vechime 
minimă 3 ani în activitate de 
birou, domiciliul în Deva, tele
fon. Relații tel. 231519 sau 069 
231012, int. 146. (9632)

• Transport marfă cu microbuz 
de 1,2 tone. Tel. 094 395325 
(9326)

• Factori poștali pensio
nari pentru activități de te
ren, salariu motivat. Trimiteți 
scrisoare la CP 58-21 Bucu-

• Societate internațională de 
import oferă imediat locuri de 
muncă între 700.000 - 1.000.000 
lei pe săptămână și posibilitatea 
de promovare rapidă. Nu nece
sită experiență. Tel. 627527, 
094280444 (9880)

• JOB SERVICE recrutea-
ză personal pentru vase de 
croazieră (SUA): bar, res
taurant, bucătărie. Tel. 069/ 
229042 (OP)________________

• Efectuez transport marfă cu 
camion de 7,5 tone, tel. 242380, 
2200/km. (9425)

jfl
DIVERSE

• Consiliul de Administrație al 
SC Hortina SA Deva convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor 
în data de 30.03.1999, ora 12 la 
sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi : 1. Raportul de 
gestiune al Consiliului de Admi
nistrație și al Cenzorilor. 2. 
Aprobarea bilanțului pe anul
1998. 3. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
1999.4.Diverse. în cazul neîntru- 
nirii cvorumului necesar ținerii 
ședinței, aceasta se reprogra- 
mează pentru data de 31.03.
1999, la aceeași oră și în același 
loc. (9325)

• SC Combor SA Orăștie vinde 
la licitație Ifron 240 D. Licitația va 
avea loc în data de 19 03 1999, la 
sediul SC Combor SA Orăștie, str. 
Luncii, nr.3. Informații suplimen
tare la tel. 242350 (9427)

DECESE

PIERDERI

• Pierdut abonament autobuz 
pe numele Dumbravă Maria. îl 
declar nul. (9723)

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Dumbravă Maria. O 
declar nulă. (9794)

• Pierdut ștampilă aparținând 
Societății Handicapaților Psihici 
Lumina. O declar nulă.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva,
Str. Depozitelor, nr. 1,

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

5C DECEBAL SA DEVA (Industria cărnii]
Cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara

Organizează
a) Licitație publică cu oferte închise în plicuri sigilate (cu plata în rate) conform Ordonanței 

de Urgență nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și Normelor metodologice aprobate prin 
HG nr.55/1998 pentru vânzarea următorului activ:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul 
de activitate

Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

1. Centrul de preluări 
animale Hațeg Hațeg, str. Râu Mare in conservare 262935

b) Licitație publică cu strigare (cu plata integrală), în aceleași condiții legale (Legea nr.44/ 
1998 și HG nr.55/1998) pentru activul:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

2. Abatorul Brad Brad, str. Avram lancu, nr.53 tăieri de necesitate 361505
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 15 aprilie 1999, ora 10, la sediul SC DECEBAL SA DEVA.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data 

de 22 aprilie 1999, la aceeași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost (50.000 lei/activ), zilnic, de la 

sediul societății comerciale, între orele 8-14.
Valoarea terenului aferent activelor este inclusă în prețul de pornire a licitației.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing. Bulea R. la 

telefoane: 054/211760 - int. 31 sau 054/212237, 054/213322, 054/233713.
Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 

9, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarelor 
de prezentare.

Participa’nții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul bancar 305520101 BCR 
Deva taxa de participare de 4.000.000 lei pentru fiecare activ și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

• Asociația Non Profit 
"Sdhitu Retezat” anunță mem
brii săi că în 27 martie 1999 va 
avea loc Adunarea Generală 
la Cabana "Constantin Parfe- 
nie" din Retezat (lângă schit). 
Rugăm să vă prezentați. Con- 
ducerea asociației. (9604)

• S.C. Ciocan Andrea Oana 
Hunedoara, str. Intrarea Lanului, 
nr. 3, anunță deschiderea de 
comerț la data de 01 04 1999, 
pentru produse alimentare. 
(9722)

^COMEMORĂRI

• Cu aceeași tristețe în su
flete le reamintim celor care I- 
au cunoscut că azi se împli
nesc patru ani de la plecarea 
pe drumul fără de întoarcere a 
celui care a fost

NICOLAE POPA
din Brad.Dumnezeu să-l odih
nească! Familia. (9629)

• Sanda-loanela și loan 
Draia mulțumesc pe această 
cale rudelor, colegilor, priete
nilor și tuturor celor care au 
fost alături de ei la marea du
rere pricinuită de pierderea 
celei care a fost

SANDA DRAIA
iubita lor mamă și soție. (9630)

• Cu adâncă durere anun
țăm decesul mamei noastre

SIMONIS ANNA
Copiii Lili, Mariana, Hilde, 

lise, Oscar și Fritzi. (9331)

• Cu adâncă durere anun
țăm decesul bunicii noastre

SIMONIS ANNA
Nepoții Gabriela, Lulu, 

Gruia, Bengi, Edi, Erika, lulia, 
Laura, Lizuca, Fredi, Biluț. 
(9332)

• Sincere mulțumiri celor 
care au fost alături de noi la 
despărțirea pentru totdeauna 
de cel care ne-a fost cel mai 
iubit și drag soț, tată și ginere

ing. VLAD STOICA
la numai de 30 ani. Să-i fie ță
râna ușoară și Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Soția 
Anca, fiica Ana Maria și socrii 
Elena și Mircea Homorodean. 
(9431) 
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Fondul Proprietății de Stat
Anunț publicitar pentru vânzarea de acțiuni prin 

NEGOCIERE DIRECTĂ
Fondul Proprietății de Stat, cu sediul în str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Direcția 

Vânzări Directe - AGRICULTURĂ, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și H.G. nr.55/1998, 
modificată și completată prin H.G. nr.361/1998, 70,00% din acțiunile Societății Comerciale 
"COMCEREAL” HUNEDOARA S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. ARDEALULUI, nr.1, județul 
Hunedoara, cod fiscal R 8417454, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/347/ 
1996, având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, achiziționarea și valorificarea cerealelor.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului): 14.479.148 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 695.742 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat 1997: - mii lei.
Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:

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

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 10.135.375.000 lei pentru un nivel de 70,00% deținut de FPS.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Portofoliu Oferte 
a FPS din București, strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, parter, camera 4 (telefon 04-01/3036335; 
3036347, fax: 04-01/3155937), între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului de depunere 
a ofertei, inclusiv.

Prețui de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei va fi achitat la casieria 
vânzătorului din sediul de mai sus sau în contul nr.251.100.980.900.224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
• dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
• buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
• dplegație din partea societății comerciale ofertante.

Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Garanția de participare în valoare de 304.061.250 lei se achită la BRD - SMB în contul nr. 

251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

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

Pentru participarea la negociere, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, 
art.27, modificată și completată prin HG nr.361/1998, prevăzute în Secțiunea C a dosarului de 
prezentare și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Portofoliu, Oferte 
a FPS, strada Stavropoleos, nr.6, București, parter, camera 4, între orele 8-16, până la data limită 
de 31.03.1999, ora 9.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (31.03.1999), ora 11, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 

convertibile, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, la data semnării protocolului 
de finalizare a negocierii directe.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dl DAN AUREL, la telefon 01/ 
3101695, fax’01/3101694.

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

http://www.sof.ro
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SC "CORVINUL" 
SA HUNEDOARA 

(fost ICSAP)

Vinde prin licita
ție mijloace fixe ca
sate, amortizate și 
neamortizate dispo
nibile, începând cu 
data de 01.04.1999, 
până la sfârșitul 
anului, în fiecare zi de 
joi, între orele 11,00 - 
15,00.

Lista cu mijloacele 
fixe disponibile poate 
fi consultată la depo
zitul mixt al societății 
din strada Elisabeta 
Mărgineanu, nr. 16, din 
municipiul Hunedoara.

Taxa de partici
pare la licitație este 
de 100.000 lei.

Relații suplimen
tare la telefon 054/ 
712316.>---

Conectati-vă în 
luna Martie la 

diaâoq
si primiți de la

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

-

W C0NEC1W 
“ GRATUITA

Vinde

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

• Fabrică pâine - Lunca Cernii • Utilaje panificație (cuptoare, malaxoare, cuve) 
• Suprastructură Dacia (coviltir fibră sticlă) • Mașini transport pâine

Inf. telefoane 713556, 713389

Str. Depozitelor, nr.6

Oferă următoarele materiale și servicii:
> Toate mărcile de mortar și beton;
> Agregate în patru sorturi spălate (0-3, 3-7, 7-
15, I5-30);
> Prefabricate pentru orice tip de construcții (planșee, 
grinzi), împrejmuiri (stâlpi, plăci), borduri etc.;> ...........
>
>
>

> Transporturi cu autobasculante, autocamioane, 
Irailere și tractoare cu remorcă;
> Reparații pentru mijloace de transport și utilaje 
specifice construcțiilor;
> închirieri de utilaje specifice: automacarale cu 
capacitate între 5 și 18 tone, motocompresoare și 
utilaje terasiere, excavatoare, buldoexcavafoare și 
buldozere;
> închirieri de spații.

Dale din beton, bolțori și cărămidă din zgură;
Prefabricate pentru cavouri;
Armături din oțel beton;
Confecții metalice: uși, ferestre, vitrine, închideri 

balcoane, împrejmuiri, structuri de rezistență etc.;

Informații suplimentare la telefoane: 054/212608, 054/223420 sau la sediul societății.

"Vă dă dureri

de cap

cu ȚEVI?"
/

Leacul este - 
COMAT DEVA SA 
- distribuitor au
torizat al SC 
TEPRO SA Iași. 
Rețineți! Numai 
la COMAT DEVA 
SA găsiți toată 
gama de ȚEVI 
negre și
zincate.

Și încă un se
cret: la cele mai 
mici prețuri.

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

Bis BANC POST - SA
Agenția Hațeg

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ 
“fabrica pentru prepararea produselor lactate” 

situată în satul Qalaț, comuna Pui, jud. Hunedoara.
Licitația are loc în data de 19.03.1999, ora 10,00, la sediul 

Judecătoriei Petroșani - biroul executor judecătoresc.
Preț de pornire: 150.000.000 lei.
Relații la telefon: 054/ 233548 sau 054/ 777755.

ROMANIA

Alcătuit din fabricile de bere
Miercurea Ciuc, Grivița București, Haber Hațeg 

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

vânzări.

ANGAJEAZĂ

Cu domiciliul în Deva:
1. Gestionar;
2. Operator PC;
3. Casier (cunoștințe solide de operare PC);
4. Manipulanți (flexibilitate la program);
5. Șoferi (flexibilitate la program);
6. Electrostivuitoriști.

Trimiteți C.V. însotit de o scrisoare de intenție:r r t

OP Hațeg, CP 7, până la 19.03.1999.

aprovizionarea
■ Potențial ridicat de producție 
•Adaptabilitate la recoltarea mecanizată

■ Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării
• Rezistență sporită la secetă, boli și cădere

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

PIONEER
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Relații la directorul de zonă 
Zona VII - centrală
Dărăbanț Ion
Tel: 054/233.574; 054/262.038 

094/362.703

PORUMB
Hibridul Grupa de 

maturitate FAO Producții 
(kg/ha)

Elita-XO814B 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

Tehnologia care produce!


