
Bancnotele care nu vor 
mai putea fi folosite 
Bancnotele cu valoare nominală de 1.000 și 5.000 de lei, 

emisiunile 1991-1993, vor putea fi primite ca plăți sau 
pentru preschimbare, în perioada 16-31 martie 1999, doar 
de către casieriile unităților bancare, urmând ca după 
această dată să înceteze puterea lor circulatorie, 
informează un comunicat al Băncii Naționale a României 
(BNR)..

BNR a decis, începând cu 15 ianuarie, acțiunea de 
retragere din circulație a bancnotelor cu valoarea nominală 
de 1.000 lei și 5.000 lei, emisiunile 1991-1993.

în data de 31 martie, va înceta puterea circulatorie a 
bancnotelor cu valoarea nominală de 1.000 și 5.000 lei, ele 
nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de plată.

De asemenea, BNR a pus în circulație, începând cu 15 
martie, noua monedă metalică de 500 lei. Bancnota de 500 
lei, emisiunea 1992 și moneda metalică cu aceeași valoare 
nominală vor circula, pentru o perioadă, în paralel.
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Investițiile străine în România - 
5,2 miliarde de dolari

Valoarea totală a investițiilor străine din 
România se ridica, la sfârșitul lunii ianuarie, la 
5,23 miliarde dolari, sumă care include atât 
investiția directă la capitalul societăților co
merciale înmatriculate în perioada decembrie 
1990-ianuarie 1999, în sumă de 3,75 miliarde 
dolari, cât și volumul de investiții în valută 
angajat în contractele de privatizare încheiate 
de FPS în intervalul ianuarie 1993-ianuarie 
1999, în valoare de 1,48 miliarde dolari, infor
mează Oficiul National al Registrului Comerțului 
(ONRC).

Numărul societăților cu capital străin înființate 
în România se ridică la 64.247, din care la 102 
sunt angajate investiții prin contracte de priva-

tizare încheiate cu statul român, restul repre
zentând investiții directe.

Conform unei statistici realizate de ONRC, la 
înființarea societăților interesul investitorilor s-a 
îndreptat, în majoritatea cazurilor, spre comerțul 
intern, sector care este urmat de cel al activităților 
de import-export (17,3%), al celor de producție 
(15,3%), servicii (14%) și construcții (1,6%).

Pe primele locuri în clasamentul țărilor după 
volumul total al investiției în valută se situează 
Olanda - cu 568,7 milioane dolari, urmată de 
Franța - cu 478,7 milioane dolari, Germania - 
477,8 milioane dolari, Grecia - 447,6 milioane 
dolari, Marea Britanie - 435,9 milioane dolari și 
SUA - 399,1 milioane dolari.
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Solidaritate sindicala

Dacă până acum 
sindicatele au 
acționat separat, dezbinat, 

pe linia luptei lor specifice 
cu puterea, cu guvernanții, 
rezultatele fiind parțiale, ne
semnificative, iată că vre
mea și mai ales vremurile 
i-au unit, i-au îndârjit, ei 
anunțând mișcări de am
ploare. Liderii celor patru 
mari confederații sindicale 
(CNSLR - Frăția, Cartel 
Alfa, BNS și CSDR) s-au 
adunat de curând la sfat și 
au elaborat un pachet co
mun de revendicări cu care 
au pus Guvernul pe jar. Ei 
au fixat și niște date pentru 
acțiunile pe care au decis 
să le întreprindă: pe 24 
martie, în Capitală și în 
centrele de județ - mitinguri 
de protest, pe 19 aprilie - 
grevă de avertisment, iar 
pe 26 aprilie - grevă 
generală.

Se pare că, de data 
aceasta, sindicatele sunt 
hotărâte să meargă până la 
capăt dacă Executivul nu se 
va apleca cu înțelegere și 
cooperare asupra revendi
cărilor lor. Și se cuvine spus 
că, cel puțin parțial, au 
dreptate. Preocupat cu

S-a înființat--------------------- > ■

Asociația Oamenilor de Afaceri
I

din județul Hunedoara
La finele săptămânii 

trecute, la Deva, s-au pus 
bazele Asociației Oa
menilor de Afaceri din 
județul Hunedoara (AOAH). 
Cu ambiția de a sfărâma 
tarele ce frânează 
dezvoltarea naturală a 
secțorului privat, asociația 
își propune să militeze 
pentru adoptarea unei 
legislații economice care 
să fortifice proprietatea 
privată, să susțină 
augmentarea nivelului 
investițiilor în toate 
domeniile unde acționează 
capitalul privat și să 

multe și dificile probleme, 
Guvernul nu a găsit timp sau 
nu a catadicsit să găsească 
pentru a sta de vorbă mai pe 
îndelete cu sindicatele, să 
accepte că au și ele idei 
bune, să privească mai atent 
și cu responsabilitate spre 
cei mulți, care o duc din greu 
în mai greu.

La rândul lor, liderii 
politici, parlamentarii, unii 
dintre ei, firește, privind de 
sus în jos cu un aer de 
superioritate, chiar de 
sfidare, pe care consideră 
că l-au dobândit o dată cu 
funcțiile, și-au văzut mai mult 
de ale lor, multe și mănoase, 
și mai puțin de tristețea și 
durerea celor care i-au 
propulsat pe scara înaltă 
(era să spun a valorilor...), 
unde nu le mai ajungi nici cu 
prăjina la nas, cum se 
spune. Așa au apărut 
discrepanțele, nemulțumi
rile, inițiativele sindicatelor 
de a-i aduce cu picioarele 
pe pământ.

creeze o infrastructură 
necesară susținerii saltului 
în modernitate a activității 
economice. Totodată, 
asociația, prin prevederile 
statutului ei, intenționează 
să-și sprijine moral, 
logistic și material 
membrii, protejându-i 
împotriva concurenței 
neloiale sau a altor forme 
de discriminare econo
mică.

AOAH are 34 de membri 
fondatori. Organele sale de 
conducere sunt adunarea 
generală, consiliul de 
administrație și preșe

Dar ce vor, de fapt, sin
dicatele? E drept că cer 
cam multe. Și ameste
cate. De o parte și-au în
scris în program reven
dicări pur sindicale, pre
cum indexarea sau majo
rarea salariilor, aplicarea 
legii tichetelor de masă 
ori crearea unui fond 
special, limitarea creșterii 
prețurilor și diminuarea 
taxelor de tot felul, revi
zuirea sistemului de tari
fare a plății la energia 
electrică, termică, gaze, 
apă, benzină, transport, 
comunicații, care afundă 
tot mai mult populația în 
sărăcie. Sunt chestiuni 
care pot și trebuie discu
tate, negociate și, în mă
sura posibilităților, extrem 
de limitate, rezolvate. Pe 
de altă parte, liderii ma
rilor confederații sindicale 
au intrat adânc cu reven
dicările în zona econo
micului și mai ales a poli
ticului. Probabil și în dis
perare față de prestația 
clasei noastre politice,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

dintele. în această funcție 
a fost ales dl Marius 
Vărgaș, Rom Bussines Oii 
Deva. Din consiliul de 
administrație, ca vicepre
ședinți, fac parte dna 
Florentina Mărginean, 
Simako SA, dl Dan Faur, 
Quasar SA, și dl Marius 
Barabaș, Societatea de 
asigurare-re asigura re 
ARDAF, Sucursala Deva. 
Pe lângă dna Mariana 
Irimie, Dual SRL, 
trezorier, din CA mai fac 

________ A. SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 2)

BOAR FABRICA BIN TEIUȘ 
LE MAI PRIMEȘTE 

PRODUCȚIA BIN 1999
De la șeful Biroului pentru 

politici agroalimentare din 
cadrul Direcției generale pentru 
agricultură și industrie 
alimentară a județului 
Hunedoara, dl ing. Brutus 
Bocăniciu, am aflat câteva 
noutăți de ultimă oră legate de 

_ - ..
Cultivatorii de sfeclă de 

zahăr în derută
cultivarea sfeclei de zahăr în 
acest an în județul nostru. Din 
discuția purtată s-a desprins 
faptul că odată cu privatizarea 
Fabricii de zahăr din Arad, 
această unitate, motivând 
cheltuielile ridicate datorate 
transportului pe distanță mare, 
nu mai face contracte și nu mai 
preia sfeclă în vederea 
prelucrării de la producătorii din 
județul nostru. Ca urmare nici 
nu-i mai sprijină pe cultivatori cu 
semințe și alte materiale.

Totuși, ni s-a făcut 
precizarea că nu există motive 
de disperare în rândul 
cultivatorilor hunedoreni de 
sfeclă de zahăr. Respectând, în 
linii generale, aceleași condiții

La Râchitova, învățătorul Nelu liazdoc, de 23 de ani in 
aceeași comuna, se preocupă cu multă tragere de inimă 

de pregătirea și educarea elevilor din ciclul primar de la 
Școala Generală.

Foto: A ure! A NC A

VREMEA
Vremea va rămâne 

rece pentru această pe
rioadă, iar în jumătatea 
sudică a țării înnorările 
vor fi accentuate și tem
porar va ninge. Vântul va 
sufla mai puternic în re
giunile extracarpatice. 
Valorile maxime ale tem
peraturii se vor situa 
între 0 și 7 grade, iar 
cele minime vor oscila 
între -10 și 0 grade. 
Dimineața se va forma 
ceață în vestul și centrul 
țării.

de sprijinire a cultivatorilor, cât 
și modalitățile de plată, Fabrica 
de zahăr din Teiuș face 
ofertele ei celor ce doresc să 
însămânțeze sfeclă de zahăr, 

în acest sens foarte 
important de reținut este că 
fabrica oferă gratuit sămânța, 

pe baza opțiunilor 
cultivatorilor, și acordă ca 
plată câte 50 kg zahăr de 
fiecare tonă de rădăcini care 
se predă firmei. în același timp 
fabrica suportă costul 
transportului sfeclei din câmp 
până la baza organizată 
pentru preluare.

Din cele specificate 
rezultă că deruta din rândul 
cultivatorilor de sfeclă de 
zahăr ar trebui să fie risipită 
din moment ce există un 
ofertant sigur pentru 
valorificarea în totalitate a

A consemnat 
________ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)

----- A

Intr-o zi de duminică 
primarul împreună cu 
viceprimarul Hărăului, Petru 

Dălie și, respectiv, Ion lohom, 
se găseau pe ulițele satului 
Banpotoc, unde discutau cu 
sătenii diferite probleme de 
interes local, așa cum le-a 
intrat în obișnuință. După o 
vreme i-am întâlnit la izvoarele 
de apă minerală, unde perma
nent este animație, fie în zi de 
lucru sau de sărbătoare.

in scurta discuție purtată 
la fața locului, cei doi 
interlocutori mi-au vorbit 
despre neliniștea ce o au în 
legătură cu valorificarea 
potențialului turistic al acestei 
zone. Proiectele anterioare au 
căzut, evident, ne fiind 
asigurate resurse pentru

RĂMÂNE 
CEVA ÎN 

URMA LOR... 
k_______ _ __________ >
finanțare. Totul a rămas acum 
în seama puterii administrației 
locale, care în vara trecută a 
încercat să facă alimentarea 
cu apă a bazinului de înot, 
lucrare al cărei efect se speră 
sa fie văzut în vara acestui an.

Gândurile primarului și 
ale viceprimarului sunt însă 
mult mai îndrăznețe. Intenția 
lor este să amenajeze, în 
ciuda crizei de resurse 
bănești, bazinul olimpic și 
să facă aici și plaja 
necesară, pentru a atrage și 
turiști din alte părți prin 
condițiile de agrement cre
ate.

Discuția s-a purtat și în 
legătură cu alte planuri ale 
primăriei, unul din 
obiectivele esențiale 
reprezentându-l demersurile 
pentru introducerea gazului 
metan în satele comunei. Cei 
doi spuneau că vor să facă 
cât măi multe lucruri de folos 
obștesc, să rămână ceva 
după ei când se va încheia 
mandatul. De altfel - 
apreciau primarul și 
viceprimarul - de la alegeri 
și până acum tot de investiții 
s-au ocupat, mai puțin 
rămânăndu-le timp pentru a- 
și vedea și grijile 
gospodăriilor proprii. 
Mulțumirea lor este însă 
aceea că au contribuit, pe 
măsura priceperii, puterilor 
și condițiilor actuale, la 
realizarea unor obiective 
majore de interes local. 
(N.T.)

• După un scandal, 
soțul zice:
- Aș vrea să fiu deja 

mort!
— Și eu aș vrea să 

fiu deja moartă!
- Ei, atunci eu n-aș 

mai vrea!!



Cuvântul liber
...... .................... - .......... .............

18 MARTIE 1999

Probleme esențiale în atenția agenților 
economici

încheierea 
exercițiului financiar 

9

pe anul 1998
Camera de Comerț și 

Industrie a județului 
Hunedoara, împreună cu 
Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de 
Stat a județului Hunedoara 
au organizat marți la Deva 
și miercuri la Petroșani 
întâlniri cu contabilii șefi 
care, la toate firmele cu 
capital majoritar de stat, la 
operatorii economici privați 
și la regii se ocupă, în 
această perioadă, de 
întocmirea bilanțului 
contabil, respectiv de 
soluționarea problemelor 
legate de închiderea 
exercițiului financiar pe 
anul 1998. La aceste 
întâlniri, care s-au bucurat 
de o largă participare și de 
un deosebit interes, a fost 
prezent și dl ec. Emil 
Lungu, șeful serviciului 
bilanțuri din cadrul 
DGFPCFS, intervențiile 
sale în clarificarea 
problemelor de specialitate 
fiind apreciate ca foarte 
utile și necesare.

Fără a intra în detalii, 
aducem în atenție proble
mele esențiale subliniate 
în dezbaterile ocazionate 
de cele două întâlniri 
amintite. în primul rând 
este de menționat 
importanța aparte pe care 
o prezintă inventarierea 
patrimoniului și reflectarea 
corectă în bilanțul contabil 
a rezultatelor acestei 
operațiuni, care se 
regăsesc înscrise în 
registrul jurnal.

De asemenea, un loc 
special în dezbateri a fost 
rezervat aspectelor privind 
înregistrarea în contabili
tate a amortizării capita
lului imobilizat în active 
corporale sau necorpo
rale în funcție de gradul 
de utilizare a mijloacelor 
fixe care definesc activi
tatea de bază a agenților 
economici. în context, pe 
bază de exemple ipote
tice, dl Lungu a demon

\ / J01 
ÎS martie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.00 
Pentru dv., Doamnă! (r) 
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Conviețuiri (mag.) 
17.00 Timpul Europei 17.30 
Familia Simpson (s) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 423) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Ivanhoe (s, ep. 4) 21.55 La 
volan (info rutier) 22.05 Cu 
ochii'n 4 (anchetă) 23.05 
Jurnalul de noapte. Sport 
23.20 Dintre sute de catarge

TVR 2
9.00 Fotbal: Meciul III din 

sferturile de finală Liga 
Campionilor (retur) 10.45 
Lumea bărbaților (s/r) 11.10 
Fotbal: Meciul IV din sferturile 
de finală (retur) 13.05 Rebelul 

strat cum se calculează 
și cum se înregistrează 
amortizarea mijloacelor 
fixe aferentă anului 
1998, arătându-se că 
există și unele aspecte 
neclarificate în totalitate 
prin actele normative 
elaborate de către 
Ministerul Finanțelor.

De o abordare siste
matică, în conformitate 
cu prevederile Legii 
contabilității, s-a bucurat 
și reflectarea în bilanțul 
contabil a tuturor provi
zioanelor agenților eco
nomici, ca și stabilirea 
corectă a veniturilor și 
cheltuielilor aferente 
exercițiului financiar. în 
același timp s-a insistat 
asupra stabilirii corecte 
a diferențelor de preț 
aferente bunurilor ieșite 
din patrimoniu și a celor 
aferente stocurilor.

Cu referire la 
aplicarea H.G. nr.983/ 
1998, care a fost modi
ficată prin H.G. 95/1999, 
s-au dezbătut proble
mele privind reevaluarea 
clădirilor construcțiilor 
speciale și a terenurilor. 
Discuții de substanță au 
suscitat și aspectele refe
ritoare la determinarea 
legală a profitului fiscal, 
precum și impozitarea 
acestuia, ca și repartiza
rea profitului net în con
formitate cu prevederile 
legale în vigoare, cât și 
reflectarea acestuia în 
contabilitate. De precizat 
faptul că la toate proble
mele aflate în discuție s- 
a insistat asupra respec
tării prevederilor hotă
rârilor sau ordonanțelor 
Guvernului, cât și a altor 
acte normative care 
vizează reflectarea 
corectă în contabilitate a 
tuturor operațiunilor 
economice, întocmirea 
bilanțului și închiderea 
exercițiului financiar.

A consemnat 
Nico/ae TÎRCOB

(s) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
162) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 804) 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 22.00 Tatăl 
(dramă Franța ’96) 23.30 
Lumea sportului

ANTENA 1
6.45 Dimineața de

vreme 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) 13.00 Prezentul 
simplu (r) 14.00 Știrile 
amiezii 15.30 Ape liniștite 
(s, ep. 7) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 107) 
18.00 Uraganul (s, ep. 49) 
19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Clubul de noapte (f.a. 
SUA 1997) 23.00
Observator 23.30 Agenția 
de presă 0.35 Ucigaș în 
serie (thriller SUA 1995)

(Urmare din pag. 1) 

sindicatele au ajuns să ceară 
introducerea votului unino
minal, promovarea legii 
răspunderii ministeriale și a 
funcționarilor publici, modifi
carea modului de funcționare 
a FPS, perfecționarea 
legislației în domeniul muncii. 
Se cere adoptarea unor acte 
normative care să regle
menteze responsabilitățile la 
nivel de ministru, funcționar 
public, director, membru în 
AGA și în CA și publicarea 
listelor membrilor jn aceste 
organisme. Și nu în ultimul 
rând se solicită reeșalonarea, 
pe o perioadă de cinci ani, a 
datoriilor societăților comer
ciale. Se cer încă multe altele. 
Sunt, toate, probleme obiec
tive și necesar de înfăptuit. 
Numai că ele nu cad în mi
siunea sindicatelor, nu fac 
parte din programul lor de 
luptă, unele nici nu oferă 
cadrul negocierilor cu 
Guvernul. După cum nici re
plica bățoasă a premierului 
Radu Vasile, cum că, prin 
revendicările politice propuse, 
sindicatele încearcă o așa- 
zisă mineriadă - a șaptea -, nu

Asociația Oamenilor
I

de
(Urmare din pag. 1)

parte dna Simona Suciu, 
Simal-Exim SA, și dl Marcel 
Rinder, Eco Invest SA. Din 
cele declarate de dl Vărgaș 
am reținut că membrii 
AOAH nu sunt societăți 
comerciale, ci persoane 
fizice, în speță oameni de 
afaceri interesați de 
dezvoltarea propriilor 
activități și având ca 
numitor comun interesul 
pentru binele și susținerea 
sectorului privat românesc 
în ansamblul său.

“Am hotărât înființarea 
acestei asociații, cunos
când nemulțumirile între
prinzătorilor români. Este 
vorba de neglijarea totală a 
capitalului autohton, de 
absența unei legislații care 
să susțină în mod real IMM, 
de discriminările la care 
sunt supuse firmele 
private comparativ cu cele 
de stat. Județul Hunedoara 
este primul din țară care a 
avut o asemenea inițiativă 
de a încerca coagularea 
într-o asociație a forțelor 
cu bună reputație ce

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Donatorul 
(f/r) 12.30 Nebun după tine (s/ 
r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 
Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 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 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 119) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 8) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 25) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.05 întâlnire cu 
presa (talshow)

ACASĂ
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 Cel mai mare amant 
din lume (f/r) 14.15 Surorile

Solidaritate 
sindicala

pare serioasă și întemeiată. 
Mai întâi, este nevoie de 
întâlnire, de dialog, de 
negociere, pe coordonatele 
concrete ale realităților și 
posibilităților, și abia după 
aceea se pot da explicații și 
lămuriri.

în fond sindicatele vor să 
dea Guvernului un semna.l 
privind drumul greșit pe care 
merge, semnal pe care l-au 
mai dat, dar n-a fost receptat. 
Ele vor de la Executiv un 
program coerent de reformă 
și redresare economică. 
Acceptând dialogul și mani
festând înțelegere, Guvernul 
trebuie să răspundă pozitiv, 
prin măsuri concrete, 
imediate, care să așeze 
lucrurile pe un alt făgaș, 
menit să scoată țara din 
impas, să dea românilor 
speranțe reale nu iluzorii. 
Până acum, sindicatele au 
manifestat răbdare și 
înțelegere. Poate că și de 

acționează în domeniul 
privat”, preciza dl 
Vărgaș.

Subscriind dictonului 
“împreună suntem mai 
puternici”, AOAH este 
interesată să se afilieze la 
asociațiile similare 
existente sau ce se vor 
înființa în viitor. 
“Intenționăm afilierea la 
Asociația Oamenilor de 
Afaceri din România 
(AOAR) condusă de dl 
prof. univ. Dan 
Voiculescu. AOAH este o 
asociație deschisă 
pentru oamenii de afaceri 
hunedoreni cu o ținută 
morală recunoscută, iar 
tendința generală este, 
după părerea mea, ca 
astfel de asociații să 
înceapă să prindă contur 
în toate județele țării, 
astfel încât cuvântul 
sectorului privat să 
cântărească mai mult în 
influențarea unor
strategii politice care îl 
privesc”, menționa, în 
încheiere, dna Florentina 
Mărginean.

(s) 15.00 Marimar (s, ep. 38) 
16.00 Guadalupe (s, ep. 
147) 17.00 Viața noastră (s, 
ep. 11) 18.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 330) 18.45 
Dragostea nu moare (s) 
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 35) 21.00 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 193) 21.45 
Surorile (s, ep. 64) 22.30 
Cursa de șoareci (co. SUA 
1960)

PRIMA TV
9.00 Prima oră 12.00 

Christine Cromwell (s) 13.00 
Știri 13.10 Atingerea îngerilor 
(s) 14.05 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 
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 împotriva tuturor (f.a. 
SUA 1995) 22.00 Frasier (s, 
ep. 31) 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție (talkshow) 

această dată le va călăuzi 
gândul bun. însă mingea 
este în terenul primului 
ministru Radu Vasile. 
Depinde cum o va returna. 
Ținând cont și de faptul că 
timpul presează. Că azi, 
mâine, se întoarce echipa 
FMI, că se apropie datele 
scadente ale primei tranșe 
a datoriei externe a 
României.

Ceea ce se cuvine 
menționat este disponibi
litatea președintelui țării, 
Emil Constantinescu, de a 
media, la Palatul Cotro- 
ceni, dialogul dintre Gu
vern - sindicate - oameni 
de afaceri, alți reprezen
tanți ai societății civile cu 
lideri ai partidelor parla
mentare, din coaliție și 
opoziție, în scopul identi
ficării și aplicării celor mai 
bune soluții de rezolvare a 
problemelor grave cu care 
se confruntă țara.

DOAR 
FABRICA 

DIN TEIIJS 
» 

(Urmare din pag. 1) 

recoltei. De menționat că 
sfecla de zahăr reprezintă 
una din cele mai rentabile 
culturi agricole, cu condiția să 
fie aplicată cu rigurozitate 
tehnologia specifică și să se 
obțină producții mulțumitoare la. 
ha. Firește că în cadrul 
tehnologiei un loc aparte îl 
ocupă, pe lângă fertilizare, 
combaterea bolilor și 
dăunătorilor, lucrare care dacă 
nu este efectuată corect poate 
determina diminuarea cu circa 
60 la sută a producției la ha.

Dl ing. Brutus Bocăniciu 
spunea că orice alte relații 
suplimentare privind opțiunile 
de cultivare și tehnologia ce 
trebuie aplicată, producătorii de 
sfeclă de zahăr din județul 
nostru le pot obține direct la 
Biroul politici agroalimentare de 
la DGAA a județului 
Hunedoara sau la telefoanele 
215570 și 218762. Esențial 
este ca toți cultivatorii care 
sunt deciși să cultive sfeclă de 
zahăr să nu-și piardă 
nădejdea, profitul fiindu-le 
astfel asigurat.

HB®
10.00 Rămășițele zilei 

(dramă SUA 1993) 12.15 
Din nou liber (dramă SUA 
1996) 14.00 Monstrul din 
Glenorky (dramă SUA 
'95)15.45 Războiul fiarelor 
(d.a) 16.15 Războiul troian 
(co. SUA ’97) 17.45
Foamea (s) 18.15
Mulholland Falls (f. SUA ’96) 
20.00 Perversiunile științei 
(s) 20.30 Măscăriciul (co. 
SUA 1997) 22.00 întru
parea diavolului (thriller 
SUA ’98) 23.30 Inse
parabilii (thriller SUA ’88)

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 lo
cale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

netescep
Joi, lft martie

2 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Vă crește vitalitatea și 
puterea de muncă. Vă 
aprindeți la auzul unei 
afaceri bănoase. Cereți întâi 
sfatul cuiva priceput în 
domeniu.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Norocul vă însoțește în tot 
ce faceți. Se pare că doriți să 
vă depășiți pe voi înșivă. 
Numere norocoase: 6,29,38, 
42, 78,79.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Atmosferă plăcută la 
serviciu, căci vă înțelegeți 
bine cu colegii și cu șeful. O 
emisiune informativă la 
televizor vă poate 
deconecta.

2 RAC
(22.VI - 22.VII)

Fiți mai înțelept, acordați 
atenție stabilizării relației 
matrimoniale. Chiar dacă la 
serviciu nu sunteți mulțumit e 
bine să fiți "asigurat” acasă.

Z LEU
(23.VII - 22.VIII)

Puteți rezolva toate 
problemele dacă nu vă pripiți. 
Aveți timp pentru voi, pentru 
prieteni și familie. Nativii 
ultimei decade sunt norocoși.

Z FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

O căsătorie poate face 
minuni. Evitați să vă asumați 
prea multe sarcini, ca să nu 
vă neglijați munca și apoi să 
aveți neplăceri.

Z BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Nervii dv sunt încordați, 
deci evitați filmele de groază. 
Plimbați-vă seara cu 
partenerul și o să vă simțiți 
bine.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Vă așteaptă în curând o 
decizie importantă. Sfătuiți- 
vă cu un Săgetător sau un 
Berbec. Doriți o nouă 
legătură dar n-aveți timp.

Z SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Remarcabile succese 
profesionale mai ales pentru 
femei. Nu încercați, sub nici o 
formă, să luați decizii 
financiare. Veți pierde.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Revizuiți-vă opiniile 
despre bani ca să nu 
acumulați datorii. Unele 
probleme pot apărea și la 
serviciu, dar nu-s grave.

Z VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți mai proaspeți și 
mai activi ca până acum. 
Primiți laude și încurajări. 
Astrele favorizează 
călătoriile.

Z PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Cei născuți la jumătatea 
lunii se vor bucura de 
succese în viața personală, 
de neplăceri la serviciu. 
Celorlalți li se recomandă 
luciditate și precauție.
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Dezamăgiți de realitate

Forestierii sunt hotărâti să ceară
r

azil politic în Canada

Situația tot mai dificilă 
în care își desfășoară acti
vitatea muncitorii forestieri 
de la Orăștie a generat o 
grevă generală începând 
cu 3 martie a.c. Motivele 
care au condus la declan
șarea mișcării de protest a 
personalului muncitor de la 
StTIL Orăștie le reprezintă 
în principal salariile mici, 
nerespectarea contractului 
colectiv de muncă pe ra
mură de către administra
ție, lipsa echipamentului de 
protecție, precum și neres
pectarea de către Consiliul 
de Administrație a protoco
lului încheiat cu sindicatul 
la începutul anului trecut 
prin care se specifica că 
personalul disponibilizat

(Contract cu italienii)

Sâmbătă după masă, la 
Orăștie, a avut loc o întâlnire 
de afaceri între reprezentanții 
firmei italiene CB Pelletterie și 
conducerea Consum Coop din 
localitate. Cu ocazia acestei 
întâlniri, s-a semnat între cele 
două părți un contract de închi
riere a spațiului de la parterul 
Complexului Palia unde firma 
italiană intenționează să ame
najeze un atelier de producție 
pentru marochinărie. Conform 
primelor estimări, aici își vor 
desfășura activitatea 50-60 de 
salariați, urmând ca într-o etapă 
ulterioară, “dacă legislația este 
favorabilă și partea română 
dovedește seriozitate", acti
vitatea să fie dezvoltată, nu
mărul salariaților putând ajunge 
la 250 - 300 de persoane.

Magazin 
alimentar
Recent în municipiul Orăș

tie a fost inaugurat un modern 
magazin alimentar la parterul 
Complexului Comercial 
"Ovidiu”.

Amplasat în piața agroali- 
mentară din Micro I, pe strada 
Pricazului, noul magazin ali
mentar este o investiție privată 
realizată de firma Fagu & Reitz 
SRL și vine în sprijinul clienților 
cu o gamă diversă de produse 
agroalimentare, băuturi răco
ritoare, produse de panificație, 
dulciuri, legume-fructe etc.

La deschiderea oficială a 
noului magazin au participat 
oficialități locale, conducători 
de instituții, numeroși invitați, 
precum și un sobor de preoți 
care au binecuvântat noul edi
ficiu comercial.

Concurs de 
literatura 
împlinirea a 162 de ani de 

la nașterea lui Ion Creangă a 

trebuia încadrat în muncă 
până la data de 15 septem
brie 1998, fapt ce în realitate 
nu s-a petrecut. Potrivit afir
mațiilor președintelui de sin
dicat din cadrul sectorului 
forestier de la Orăștie, ale 
domnului Vasile Hasna, gre
va generală declanșată pe 3 
martie a.c. a fost tratată de 
către administrație cu multă 
rigiditate, lucru care a iritat 
spiritele în rândul sala- 
riaților.

Nodul gordian al reven
dicărilor rămâne însă cel de 
ordin salarial. Prin pachetul 
de revendicări s-a cerut un 
minim de 905000 de lei - 
sumă înscrisă în contractul 
colectiv pe ramură dar ne
acceptată de administrația 
Sargeția Forest de la Deva.

Deși inițial sindicatul a 
solicitat o creștere a sala
riilor cu 40 la sută, există 
premise să se ajungă la un 
numitor comun undeva în 
jurul a 18-20 de procente 
dar nu la 12 la sută cum s-a 
propus de către administra
ție, s-a mai precizat de către 
conducerea sindicatului de 
la Orăștie.

Muncitorii de la SETIL 
Orăștie și-au exprimat ne

(Telefonul bătrânului)

O idee valoroasă a fost 
pusă în practică de curând la 
Orăștie prin înființarea unei linii 
telefonice care se adresează în 
exclusivitate persoanelor în 
vârstă.'Oamenii în vârstă care 
au probleme deosebite se pot 
adresa la numărul 247931 unde 
lucrători specializați în probleme 
sociale de la nivelul primăriei 
locale pot da o mână de ajutor. 
Potrivit spuselor domnișoarei 
Vasilica Popescu, inspector de 
specialitate la Biroul de auto
ritate tutelară și asistență so
cială, “la acest număr poate 
apela orice persoană în vârstă 
unde primește relații și este sfă
tuită asupra problemelor pe care 
le are de rezolvat”. Dacă situa
ția o impune, s-a mai precizat de 
către Vasilica Popescu, persoa

fost marcată la sediul Biblio
tecii Municipale din localitate 
de un concurs pe teme de lite
ratură intitulat "Viața și opera 
marelui povestitor Ion 
Creangă".

Manifestarea s-a bucurat 
de o prezență foarte bună a 
elevilor din clasa a IV-a a 
Școlii Generale Nr. 2 care ah 
fost răsplătiți cu premii și 
diplome.

Debut îrv^ 
poezie

Sala ASTRA din Orăștie a 
găzduit de curând un eveni
ment poetic aparte: O tânără 
de numai 15 ani - Nicoleta 
Vonica, elevă în clasa a IX-a la 
Liceul "Aurel Vlaicu” - și-a 
lansat volumul de versuri 
"Meditația continuă".

Lansarea cărții de față a 
atras atenția unui numeros 
public spectator care a apre
ciat nu numai reușita Nicoletei 
Vonica dar și talentul literar al 
unei tinere speranțe a muni
cipiului. 

mulțumirea față de practicile 
ROMSILVA care în opinia 
protestatarilor exploatează 
pădurile fără a avea în 
obiectul de activitate acest 
lucru și care pune în pericol 
activitatea forestierilor întru
cât lemnul se exportă brut 
fără a mai fi prelucrat.

Salariații de la SETIL 
aflați în grevă generală mai 
spun că ceea ce i-a determi
nat la o asemenea mișcare 
de protest este viața tot mai 
grea pe care o duc pe zi ce 
trece. Pretențiile lor sunt 
considerate absolut normale 
întrucât din 1990 s-a lucrat, 
nu au mitingit "cum au făcut 
alte categorii sociale”, iar

Zile în șir forestierii de la SETIL Orăștie au protestat 
pentru o viață mai bună și creșterea veniturilor salariate 

-------------------------------- • • — <

nei în cauză i se poate asigura 
transportul la spital, poate fi spri
jinită în efectuarea unor cum
părături, realizarea unor mici 
reparații în gospodărie etc.

0 Dacia făcută

v scrum
Ziua de 8 Martie s-a do

vedit a fi nu numai una a bucu
riei ci și a unor tragedii. Astfel, 
în jurul orei 20, pe DN 7, în zo
na Haltei CFR Aurel Vlaicu, s-a 
produs un accident de circu
lație cu urmări neplăcute. în 
urma unei coliziuni dintre două 
autoturisme marca Dacia, unul 
- autoturismul cu numărul de 
înmatriculare 2-HD-2490 - a 
luat foc, arzând aproape în to
talitate, iar celălalt a fost ava
riat. De asemenea, impactul a 
mai condus la vătămarea încă 

I

I
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j Șomajul - la cote fără 
! precedent 
I Situația economico-socială devine pe zi ce trece mai 
| alarmantă la Orăștie. Valul șomajului tinde să înghită noi 
| locuri de muncă. La mijlocul acestei luni, numărul șome

rilor înregistrați la Oficiul de specialitate a depășit cifra de 
5700, la care, după cum apreciază lucrătorii de specia-

I litate, se mai adaugă un număr însemnat al acelor per- 
| soane care nu sunt înregistrate în fișele de evidență. Una 
| peste alta, politica guvernelor de după '89 - bună sau rea

- a condus spre un fenomen dramatic în care numai la 
nivelul Orăștiei, rata reală a șomajului depășește 30 la

I sută. Privit cu speranțe de multe familii, anul 1999 este tot 
| mai greu. Alte sute de salariați, fie de la Chimica, | 
| Romarm sau de la alte unităti - o parte însemnată cu i

I Numai în ultima perioadă, lunar, aproximativ 200 de I 
| salariați, din diferite motive, au fost disponibilizați, iar | 

numărul locurilor de muncă oferite de Oficiul de Șomaj 
din localitate în ianuarie - martie a.c. este practic inexis
tent, ne-a precizat între altele dl Radu Trufaș, șeful 
Oficiului de specialitate din Orăștie.

Trist este faptul că unități private care aveau o bază 
solidă - Mipa SA Orăștie, spre exemplu -, au disponibilizat 
în cea mai mare parte personalul datorită situației dificile 
în care s-a ajuns.

capital privat -, s-au trezit sau sunt în pragul de a fi lipsiți 
de un loc de muncă. Valul șomajului curge lent, dar sigur.

I 
I 
I
I 
I 
I

pierderile de miliarde de 
lei care sunt înregistrate nu 
se datorează lor ci condu
cerii care de-a lungul anilor 
a dus unitatea în pragul fali
mentului, iar cei vinovați 
trebuie să răspundă pentru 
cele 21 de miliarde de lei 
pierdere pentru anul 1998.

Aflați în culmea dispe
rării, mai mulți forestieri de 
la Orăștie sunt dispuși să 
ceară azil politic în Canada 
unde sunt locuri de muncă 
în domeniu "întrucât la noi 
nu mai există o altă soluție 
decât șomajul și o viață 
chinuită, iar în situația în 
care am ajuns niune-a mai 
rămas altceva de făcut.”

a două persoane care se 
aflau în autoturismele impli
cate în accident.

Mesageri ai 
.folclorului în Turcia,

între formațiile artistice 
care vor participa în perioada 
7-11 mai la Festivalul Inter
național de Folclor care se 
desfășoară în orașul turcesc 
Iskenderun, se numără și An
samblul folcloric "Doina Mure
șului” care activează în cadrul 
Casei de Cultură din localitate. 
Prezența celor mai tineri artiști 
din Orăștie la manifestarea 
internațională din Turcia re
prezintă o recunoaștere a va
lorilor și a tradițiilor culturale 
care sunt puse în scenă cu 
dăruire și sensibilitate de către 
mesagerii folclorului din zonă.

I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
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Puțini dintre noi știu că pentru un apartament aflat în 

proprietatea statului, chiria lunară a rămas neschimbată. 
Mai exact, pentru un apartament cu doua sau trei ca
mere, se plătește o chirie lunară de 150-200 de lei, adică 
cam tot atît cât costă o cutie de chibrituri. Drama cea mai 
mare este aceea că în aproape toate localitățile - implicit 
și în Orăștie - o parte însemnată dintre datornici au de 
plată până la cinci-șase milioane de lei pentru serviciile 
prestate de către unitatea de gospodărie comunală, 
locatari care nu au alt statut decât acela de chiriași în 
aceste apartamente.

Chirii simbolice, 
datorii de milioane
Autoritățile locale spun că nu au pârghiile legale 

pentru a modifica cuantumul chiriei, lucru ce dă în 
continuare bătaie de cap proprietarilor acestor apar
tamente- adică primăriilor locale -, iar recuperarea 
restanțelor este aproape imposibilă întrucât majoritatea 
persoanelor datornice sunt șomeri și nu au bani pentru a 
plăti serviciile prestate. Evacuarea din aceste aparta
mente pare să nu fie o soluție de moment întrucât nu
mărul datornicilor va îngroșa rândul persoanelor cu o 
situație materială deosebită, caz nedorit pentru orice 
administrație locală.

— ---------- ■
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La Rompiro Orăștie

In trei ani, 400 de 
oameni pe drumuri?

Căderea economiei na
ționale după ’89 a antrenat 
pe tobogan și unitățile a 
căror producție era desti
nată apărării. Un exemplu, 
din păcate extrem de trist în 
acest sens, îl reprezintă și 
Rompiro Orăștie, unitate 
care a ajuns în prezent într- 
o situație deosebit de 
gravă.

Lipsa comenzilor din 
partea M.Ap.N și a celui 
de Interne în ultimii trei 
ani â condus la o dispo
nibilizare masivă de per
sonal. Singura șansă, dar 
și aceasta totalizând doar 
câteva procente, o repre
zintă "producția” de arti

Catedrala din Orăștie, construită între anii 1936-1943, cu 
hramul Sfinților arhangheli Mihail și Gavril

Pagină realizată de Cornel POENAR, AndreiNiSTOR 
Foto: Traian id ANU

ficii. Dar cum românului 
"numai de distracție nu-i 
arde” când nu mai are cu 
ce să-și ducă ziua de 
mâine, vânzările sunt sim
bolice, iar veniturile rea
lizate din această activi
tate nici pe departe nu 
asigură fondurile necesa
re cheltuielilor curente. 
Drama industriei de apă
rare ia noi dimensiuni de 
la o zi la alta. Poarta uni
tății a fost trecută de nenu
mărate ori de înalți dem
nitari. Au venit, au promis, 
au plecat... și duși au fost, 
în urma acestora au rămas 
doar promisiuni și aproape 
400 de suflete pe drumuri.
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Întreținerea bijuteriilor

• Perlele: înmuiați-le în apă caldă cu săpun timp de cinci 
minute, clătițile cu apă rece, tamponați-le cu un prosop moale, apoi 
lăsați-le să se usuce.

• Bijuteriile de aur. se înmoaie într-un vas mic, umplut cu 
câteva linguri de apă și săpun. Cu o periuță de dinți, veche și moale, 
frecați bijuteria. Apoi clătiți-o cu apă caldă și uscați-o cu o cârpă 
moale.

• Bijuteriile de argint: argintul pătat sau înnegrit este ușor 
de curățat. Se spală în apă fierbinte, se freacă bine cu săpun sau pastă 
de dinți, se clătește și se zvântă cu o cârpă moale. Cea mai bună 
metodă de a păstra argintul curat este de a-l purta frecvent. Uleiurile 
existente în piele îi dau (la fel ca și perlelor) o caldă strălucire și previn 
înnegrirea.

• Diamantele (dacă aveți!) și pietrele prețioase: umpleți 
un vas cu apă caldă, adăugați o linguriță de detergent și lăsați bijuteriile 
la inmuiat 10 minute. îndepărtați impuritățile de pe și din jurul pietrelor 
cu o periuță moale. Clătiți cu apă caldă și ștergeți-le cu un prosop 
moale.

• Imitațiile: se înmoaie în apă călduță cu detergent, apoi se 
șterg cu o cârpă moale.

Grupaj de Hie LEAHU

Doamna Eugenia 
Dineș, medic pediatru, 
a terminat facultatea în 1960 

la Cluj. Vorbește cu drag 
despre profesorii săi, 
“adevărați maeștri în 
medicină”, școala clujeană 
fiind recunoscută prin 
seriozitatea sa. După 
facultate, când “am susținut 
examenele pe știință”, a urmat 
repartizarea ca medic de dis
pensar și stagiatura de trei ani 
la țară, cu toate respon
sabilitățile. în acel timp a fost 
medic de familie, igienist, 
medic școlar și'epidemiolog, 
acolo s-a “format”, căci fiecare 
zi era un examen, stagiatura 
constituind o școală după care 
și-a câștigat încrederea în 
sine.

în 1993, adică după 33 de 
ani de muncă, s-a pensionat. 
Dar a avut posibilitatea, după 
încheierea activității, să ră
mână în linia de gardă de la 
nou-născuți - Spitalul 
Județean Deva, ceea ce îi 
permite să mențină legătura 
cu specialitatea, să fie la 
curent cu ceea ce se întâmplă 
pe linie medicală. De aceea 
continuă să citească și “Viața 
medicală".

însă legătura cu profesia 
nu este singura preocupare a 
dnei dr. Dineș. După un an de 
lucru, alături de “Medicii lumii” 
s-a constituit Asociația 
“Floarea vieții”, al cărei scop 
este evitarea instituționalizării 
copiilor. Sufletul acesteia este

in cai se 
Fesei

Deși se pare că sezonul 
gripelor s-a încheiat mai 
putem face febră și din 
alte motive (răceli, roșu în 
gât). Pentru stările febrile 
se recomandă să bem 
multe lichide (cam 1/2 i 
pentru fiecare grad în 
plus). Sunt bune: limonada 
cu lămâie, ceaiurile din 
plante și sucurile de fructe. 
Se pot aplica și comprese 
reci (înmuiate în apă cu 
spjrt, de exemplu) pe 
frunte, la subțiori și la 
tălpi. în căzui copiilor și al 
vârstnicilor (peste 70 de 
ani) la 39 de grade e mai 
bine să chemăm medicul. 

dna Dineș. D^la nou-născuți 
depistează mamele singure 
care au nevoie de sprijin în 
creșterea copiilor. Pentru ca 
acestea să nu-și abandoneze 
micuții, asociația, în limita 
posibilităților, îi ajută material. 
Acum sunt patru cazuri în plată, 
finanțarea realizând-o 
persoane fizice din străinătate 
care au fost impresionate de 
sărăcia de la noi și au garanția 
că prin această asociație banii 
ajung la cine trebuie.

Și pentru că n-a putut să 
învețe în tinerețe tot ce a dorit, 
o face acum. învață limba

CONFES/UN/
franceză și participă ca membră 
la activitățile asociației FRADEV 
spre a-și menține spiritul treaz 
și a auzi vorbindu-se 
franțuzește. Iar când timpul e 
prielnic, se ocupă de grădină, 
unde “mă delectez și îmi 
retrăiesc copilăria de la țară, 
bucurându-mă de fiecare floare, 
de fiecare pasăre care cântă, 
căci natura mă încântă și mă 
sedează”. De aceea e tristă 
când vede cum se taie pădurile, 
că nimeni nu se îngrijește de un 
pom. lată deci destule ocupații 
în afara celei de gospodină, 
soție și mamă, pentru o 
pensionară. E de înțeles atunci 
de ce mărturisește că “timpul mi 
se pare chiar prea scurt, trece 
prea repede".

Dornică să rămână mereu

f HulLfE "j 
i UliULtuTli !
I Fiecare gospodină are în I 
| bucătărie plante aromate cu| 
i care dă gust preparatelor culinare, i 
! Pe lângă un gust deosebit ele! 
'îmbogățesc mâncarea cu' 

I vitamine și minerale. i
| Pătrunjelul este cel mai|
■ cunoscut, se poate folosii 
îaproape la orice mâncare.! 
'Ceea ce se știe mai puțin' 
Ieste faptul că el conținel 

|vitaminele A și C, calciu și| 
ifier. Tarhonul e bogat în iod și i 
îpoate fi utilizat de cei ce! 
'mănâncă fără sare. Are un' 
Iparfum puternic, e folosit lai 

| ciorbe, salate, pește sau came | 
ide pasăre, la castraveciorii 
jmurați. Alte plante ce n-ar! 
'trebui să lipsească din' 
Ibucătăria noastră: busuiocul,! 

|dafinul, cimbrul, coriandrul,|
■ arpagicul, menta, rozmarinul |
Jși salvia. j

Alexandra și Ana Maria Nistor, gemenele grupei pregătitoare a Grădiniței Buceș, fac 
exerciții de scriere.

Foto: Traian MÂNU

“conectată" la viața social- 
culfurală, dna Dineș observă 
atent și critic ceea ce se 
întâmplă în societate, are opinii 
și multe nemulțumiri. O doare 
faptul că după atâția ani de 
muncă, din pensie nu-și poate 
împlini dorința de lectură, 
pentru că nu-și permite să 
cumpere cărți. Ca să poată 
citi este abonata Bibliotecii 
Județene “Ovid Densusianu” 
Deva, pe ale cărei bibliotecare 
le apreciază pentru pro
fesionalismul și amabilitatea 
lor. Spera ca după revoluție 
intelectualii să fie apreciați și 
plătiți, dar lucrurile sunt ca 
înainte sau poate chiar mai 
rău.

O neliniștește faptul că la 
ore de vârf, pe micile ecrane, 
vezi în exces violență și sex, 
ceea ce a dus la sporirea de- 
lincvenței. “Oare ce mai 
trebuie să se întâmple ca să 
ne trezim la realitate?" - se 
întreabă dna doctor uimită că 
asemenea întrebări nu-și pun 
cei responsabili de educație și 
morală. Și, cu aceeași tristețe 
cu care privește aceste 
aspecte, se uită și la 
gunoaiele ce se pot vedea 
peste tot, considerând că nu 
trebuie să fie doar o lună a 
curățeniei. Dacă vrem să fim 
acceptați în lumea civilizată, 
curățenia ar trebui să fie o 
preocupare permanentă a 
autorităților, nu o activitate de 
campanie.

Viorica ROMAN

Primăvara asta ne 
aduce pe lângă necazuri 
și un lucru bun (firește 
dacă ni-l putem permite!): 
posibilitatea să ne 
îmbrăcăm stil sport și să 
fim și modeme. Elementele 
de bază ale ținutei sunt 
pantalonul drept și 
canadiana sau jacheta cu 

glugă. Pornind de la 
acestea se pot realiza 
diferite combinații: 
treningul cu glugă poate 
fi “asamblat’ cu o fustă de 
seară din mătase (mată 
sau cu flori); bluza cu 
glugă și mânecă kimono e 
în vogă; șorturile strâmte 

ksau largi sunt, de

■Recomandări pentru succes-
* Fii tu însăți în orice moment

■ ★ încrede-te doar în tine i
* lmpune-te prin calitățile tale nu prin greșelile J

i celorlalți ■
i * Nu jigni intenționat pe cei mai puțin răsfățați de ' 
j soartă
i * învață să lași puțin și de la tine într-o ceartă ■
1 * Vorbește puțin dar bine
, * Alege-ți cu grijă prietenii; optează pentru cei ce ,
> te sfătuiesc de bine nu pentru cei ce-ți laudă nebuniile >

* Nu vinde blana ursului din pădure, lăudându-te J
■ cu ceea ce vrei să faci ■
1 * Evită persoanele care ți se par perfecte (ar putea 1
, fi doar o impresie) ,
i ★ Fii convinsă că dacă vrei ceva cu adevărat îl poți ■

realiza

VA PLAC CARTOFII?
Bcă da, e foarte bine!
Se găsesc - și încă 

la prețuri rezonabile - în 
piețe, pot fi gătiți de post, deci 
suficiente motive să le 
acordăm acum atenție. Multă 
lume prepară din cartofi 
diverse garnituri pentru carne, 
ignorând faptul că această 
combinație nu e deloc fericită 
pentru digestie. Ar fi mai bine 
să-i „asezoneze” cu altceva, 
căci ei sunt destul de 
hrănitori și fără friptură.

Poate că dintre materiile 
prime pe care le avem în 
bucătărie, cartofii pot fi preparați 
în cele mai diverse moduri. 
De pildă, cartofii pai pot fi 
serviți simpli, cu murătură 
sau salată, cu telemea rasă 
deasupra sau puși în tigaie

asemenea, moderne 
pentru fetele cu picioare 
frumoase; sau pelerina 
ușoară cu glugă, semi- 
transparentă, e un alt 
semn al modei acestei 
primăveri.

Ca să fim în pas cu 
moda și în privința 
încălțămintei e cazul să 

renunțăm la pantofii tip 
adidas. Vom purta 
papucul-sabot (cu spatele 
lipsă) și balerinii plăți, cu 
boturi rotunde sau 
pătrate, cu șnur, bretea 
sau elastic, ca pe vremea 
bunicii. Comoditatea este 
calitatea principală a 
modei din acest anotimp^ 

și sparte ouă peste ei, ori cu ! 
Ketchup sau mujdei de 
usturoi. Din cartofi fierți în 
coajă putem face salată 
orientală (în diverse combinații), 
budincă din cartofi cu Brânză, 
cartofi franțuzești. îi putem 
servi natur cu puțin unt topit 
și verdeață tocată deasupra 
sau să-i călim cu ceapă 
(câteva cepe mari tocate se 
„topesc” în ulei, se amestecă 
apoi cu boia de ardei și cu 
cartofi fierți, dați pe 
râzătoare).

Cu aceste câteva sugestii 
n-am epuizat, nici pe departe, 
posibilele modalități de a găti 
cartofii. Sugerăm gos
podinelor să ne trimită și 
rețete proprii în care vedetă 
este cartoful. (V.R.)

EWOZmE 
DE MCTUIRA

Artista hunedoreanâ 
Mariana Fartușnic, cu- 
rtoscută concitadinilor săi 
mai ales ca și creatoare de 
modă, va expune în perioada 
22 martie - 1 aprilie a.c., la 
Casa de cultură din Deva, 
peste 50 dintre cele mai noi 
lucrări ale sale (cea de-a 
patra expoziție personală). 
De data aceasta este vorba 
despre pictură în ulei, 
domeniu de care autoarea 
se ocupă în exclusivitate în 
ultimii trei ani de zile, în urma 
strădaniilor sale de 
autodidact într-ale artei 
plastice și ale documentării în 
muzee celebre din Europa 
(Moscova, Budapesta, 
Leipzig, Viena, Berlin, Praga) 
și Asia. (G.B.)

A “Picături de 
bucurii” - așa a denumit dna 
prof. Oprița Crengăniș, 
președinta Filialei Hunedoara 
a AFDR, întâlnirile pe care le 
organizează, la diferite sărbători, 
cu membrele acestei asociații 
și cu simpatizantele ei. Și, cu 
adevărat, picături de bucurii 
sunt. în ultimii cinci ani de 
când se află la conducerea 
acestei filiale,.dna Oprița a 
simțit cum întâlnirile 
strecoară stropi de bucurie în 
inimile participantelor.

A La întâlnirea din luna 
martie, parcă și primăvara a 
împrumutat lumină și prospețime 
chipurilor doamnelor care - 
multe dintre dumnealor, 
ajunse la vârsta a treia, s-au 
antrenat la cântec și la voie 
bună. O tinerețe de spirit și 
de talent _s-a revărsat peste 
reuniune. în jurul meselor - pe 
care dnele Hortenzia Ștefan, 
Elena Dinu, ec. Mariana Gîm, 
ing. Simina Șimon, ing. Liliana 
Lupea, Daniela Pepenar, praf. 
Oprița Crengăniș și alte 
gospodine’ au aranjat’ 
sărbătorește produsele ce le 
definesc talentul în arta culinară - 
au înflorit versuri și cântece, 
s-au exprimat gânduri. Dna 
Simina încearcă să înfiripe o 
romanță, ca apoi cântecul 
patriotic să-i ia însuflețitor 
locul. Dna Daniela pornește 
cu “Decât noră-n casa 
voastră”, ca să încheie cu 
“Săracă vecina noastră”, iar 
Saveta Stroe, care e mereu

respect 
pentru 

riurrineuUDustru 

prezentă cu cântecul satiric 
(creație proprie), recunoaște: 
“Eu mă simt bolnavă dacă nu 
sunt invitată la întâlnirile 
acestea, că aici ne regăsim 
și voia bună și tinerețea care 
a trecut de mult”. Studenta 
Diana Ciulei (cunoscută de 
pe podiumul “Stelelor 
Cetății") începe un cântec, iar 
doamnele, oricât de vârstnice 
sunt, o acompaniază. 
Bunicuța de o rară bunătate și 
frumusețe sufletească, dna 
Elena Dinu, și-a invitat, 
măcar pentru câteva minute, 
surioara la reuniune, pentru 
optimismul și tinerețea sa, pe 
care le transferă cu dărnicie 
celor din preajmă, iar veterana 
de război Maria Cătița Costea 
recunoaște: "Pentru noi, care 
am depășit de mult vârsta de 
60 de ani, aceste întâlniri 
sunt o recunoaștere a 
prețuirii, a muncii noastre, a 
respectului ce ni se poartă. 
Iar pentru mine aceasta 
înseamnă foarte mult. Aici 
simt cum o desfătare, o 
bucurie îmi inundă sufletul".

* întâlnirile organizate 
de Filiala Hunedoara a AFDR 
punt presărate uneori cu "file 
de istorie” (cum au fost cele 
răsfoite de dnele prof. Oprița 
Crengăniș, prof. Elena 
Drozd), cu momente poetice 
și, de fiecare dată, cu cântec. 
Uneori îl dăruiesc interprete 
de valoare (Mariana Anghel, 
Ana Almășana), alteori 
talentele se ivesc aici, în jurul 
meselor. Sunt întâlniri ce emană 
bucurie, respect, căldură 
familială. O deferență alături 
de care nu are ce căuta 
invidia. O deferență care îmi 
amintește de vorbele 
solistelor Mariana Anghel și 
Ana Almășana, rostite la o 
asemenea întâlnire:” Din 
respect pentru dumneavoastră 
am venit îmbrăcate în portul 
nostru românesc".

Lucia LICIU
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Situat în estul bazinului 
carbonifer al Văii Jiului, cu o 
populație de 31.000 de locuitori, 
orașul Petrila este unul în care 
tristețea și îngrijorarea au luat de 
multă vreme locul bucuriei. Cu 
o populație activă de numai 
6.600 de oameni și cu o rată a 
șomajului care depășește orice 
închipuire, 50%, orașul pare a fi 
în pragul colapsului. „Marea 
problemă a orașului nostru o 
reprezintă faptul că cei peste 
4000 de mineri disponibilizati 
care se spera că vor pleca spre 
locurile de baștină, nu au făcut- 
o fiind în acest moment o sar
cină grea asigurarea unor locuri 
de muncă pentru ei”, ne măr
turisește dl primar llie Păducel. 
Din păcate, situația din Petrila se 
poate constata pe întreg te
ritoriul Văii Jiului; o dată cu dis
ponibilizările de personal și în
chiderea unor mine era nece
sară crearea unor alternative de 
locuri de muncă. Acest lucru nu 
s-a întâmplat și ca urmare s-a 
ajuns la situații dintre cele mai 
grave.

Nici chiar legea zonelor de
favorizate nu a reușit să schim
be semnificativ situația. După 
cum spune dl primar Păducel, a 
fost la început un aflux de po
tențiali investitori care însă au 
plecat așa cum au venit.

Foarte puțini au venit și au 
rămas, deciși să facă ceva.

Câteva exemple pozitive sunt 
fabrica de mobilă care în 
scurt timp va fi redeschisă și 
magazinul general în spațiul 
căruia se vor pune bazele unei 
fabrici de confecții.

Șomajul nu reprezintă însă 
unica problemă la Petrila. După 
cum afirma dl primar există mari 
dificultăți în ceea ce privește 
asigurarea apei și a căldurii în 
oraș. „Nu suntem legați la re-

“PROBABIL 
CĂ PETRILA

ESTE CEL
MAI POLUAT

ORAȘ DIN 
TARĂ”

♦

țeaua de alimentare a Văii Jiului, 
aici existând așa numitele cen
trale de cartier care însă sunt 
foarte vechi și au un randament 
extrem de scăzut. Datorită fap
tului că ele funcționează cu 
cărbune, poluarea este foarte 
mare; probabil că Petrila este 
cel mai poluat oraș din țară la 
ora actuală. La noi ninge cu 
funingine."

Pentru modernizarea cen
tralelor termice sunt necesare 
lucrări de investiții de peste 
168 de miliarde de lei. Se 
speră într-o implicare mai 
activă din partea Guvernului 
pentru a remedia situația.

Nici în ceea ce privește in
troducerea gazului metan lu
crurile nu stau mai bine. 50% din 
lucrările la rețelele exterioare au 
fost executate, ele continuând în 
cazul în care se vor găsi bani 
pentru finanțarea acestora. Un 
rol important îl va avea Consiliul 
Județean Hunedoara care are 
prevăzut în planul de investiții pe 
acest an începerea lucrărilor la 
magistrala de alimentare cu gaz 
a orașului Petrila.

Bugetul pe 1999 dă la rân
dul său bătăi de cap autori
tăților locale din Petrila. Se 
speră că vor putea fi adunate 
14 miliarde de lei, însă aceștia 
sunt, conform afirmațiilor dlui 
primar Păducel , total insufi- 
cienți. Consiliul local și Primă
ria sunt implicate în proiecte 
care necesită fonduri destul de 
mari. Este vorba despre asi
gurarea hranei la cantina de 
ajutor social, găsirea unor lo
curi de muncă pentru o parte a 
celor disponibilizati etc. Este, 
așadar, greu de făcut o prog
noză asupra felului în care vor 
evolua lucrurile la Petrila.

Andrei NISTOR

ROMANIA

Deficitul balanței comer
ciale a României a fost, în 
anul 1998, de 3,52 miliarde 
dolari, față de 2,84 miliarde 
dolari în 1997, situându-se la 
cel mai ridicat nivel din ulti
mii nouă ani, informează Co
misia Națională pentru 
Statistică.

Importurile CIF realizate 
pe parcursul anului trecut au 
însumat 11.821 milioane do
lari, cu 4,8% mai mult față de 
anul precedent, în timp ce 
exporturile nu au reușit să 
depășească 8.299 milioane 
dolari, fiind în scădere cu 
aproape 2% față de 1997.

România a importat, cu 
precădere, mașini, aparate și 
echipamente electrice, urma-

te de materii textile și pro
duse minerale și a exportat, 
de asemenea, materii textile, 
metale comune, mașini, apa
rate și echipamente electrice, 
precum și articole de încăl
țăminte.

Majoritatea mărfurilor im
portate provin din statele 
membre CEFTA, din statele 
membre ale UE și din SUA. 
Exporturile românești au avut 
ca principale destinații statele 
UE și ale CEFTA.

Principalii parteneri co
merciali ai României în do
meniul importurilor sunt Ger
mania, Italia, Federația Rusă, 
Franța și Ungaria, iar la ex
porturi - Italia, Germania, 
Franța, Turcia și SUA.
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în articolul „Fundația I 

| SOROS ajută copiii din Pe-1 

| trila” apărut în nr. 2348 al | 
■ cotidianului nostru s-a stre- ■ 
® curat o eroare. Precizăm că * 
I un copil nu mai poate fi șco-1 

| larizat în clasa I dacă a de-1 
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S/MTA 
scăzut ea 7,3%

Produsul Intern Brut 
(PIB)estimat, 
pentru 1998, la 338.670 

miliarde lei, a scăzut cu 7,3% 
față de 1997, ca urmare a re
ducerii volumului de activitate 
și, în mod deosebit, a valorii 
adăugate brute în industrie și 
construcții, cele două sec
toare contribuind în proporție 
de 36,9% la crearea acestuia, 
a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, Victor 
Dinculescu, președintele 
Comisiei Naționale pentru 
Statistică.

PIB pe locuitor, estimat pen
tru 1998, a fost de 15.050.100

Rata medie a inflației în ■ 
! luna februarie 1999 a fost de ! 
I 2,9%, în scădere față de nive-1 
| Iul înregistrat în luna ianuarie |
■ 1999, de 3 %, informează ■
■ Comisia Națională pentru !

I Statistică. I
Cele mai mari creșteri de |

■ prețuri, de 3,4 %, au fost înre- ■ 
! gistrate la mărfurile nealimen-! 
I tare. Tarifele practicate la ser- I 
| vicii s-au majorat în cursul lunii |
■ februarie cu 2,7 % iar prețurile
■ mărfurilor alimentare au cres- 
I cut cu 2,5 %.

I _ _ _ 
J 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

RATA 
MEDIE A 

INFLAȚIEI 
ÎN 

FEBRUARIE 
A FOST 

DE B,9 °/o

lei, față de 11.110.000 lei în 1997. 
Exprimat în dolari, PIB pe locuitor 
a fost, în 1998, de 3.692 dolari/ 
locuitor față de 3.975 dolari/ 
locuitor în 1997. Producția in
dustrială realizată în 1998 a 
scăzut cu 17% în volum ab
solut și 17,3% în condiții com
parabile din punctul de vedere al 
numărului de zile lucrătoare. In
vestițiile realizate în economie, 
anul trecut, au însumat 45.343 
miliarde lei, fiind în scădere în 
termeni reali cu 18,6% față de 
1997. Deficitul comercial (FOB/ 
CIF) a fost, în 1998, de 3.521,4 
milioane dolari, față de 2.848,6 
milioane dolari, în 1997.

I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

în cadrul grupei de mărfuri | 
l nealimentare creșteri sem- 
! nificative de prețuri au fostI i. niHLdiivu ue țjivțun au iubi . 
I înregistrate la: energia elec-1 
| trică - 15,6%>; gaze - 14,8%; | 

tutun și țigări - 5%; detergenți -1 
4,4 % și articole de igienă și! 

cosmetice - 3,1 %■ '
La servicii, cele mai mari | 

creșteri de tarife au fost în-1 
registrate la serviciile de igienă : 
și cosmetică - 4,9%, transport I 

| interurban - 4,7 %; transport | 
urban - 3,3 %; îngrijire me- ■ 
dicală - 2,9 % și restaurante, ! 
cafenele și cantine - 2,8%>. I 

La mărfurile alimentare, |
■ creșteri semnificative de prețuri ■ 
1 au fost înregistrate la fructe ' 
I proaspete - 22,4%; cacao și I 
| cafea - 9,4 %; margarină - 6,2 |
■ %>; lapte - 3,T% și pește proas- ■ 
jjoât -3,4%.

i 
i 
i
i 
i

i 
i 
i
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Investițiile efectuate în e- 

conomia românească în anul 
1998 au însumat 45.343 mili
arde lei, fiind în scădere, în 
termeni reali, cu 18,6% com
parativ cu anul 1997. Mai mult 
de jumătate din totalul inves
tițiilor a fost realizat în câteva 
activități, și anume în agricul
tură (16%), producția, trans
portul și distribuția de energie

electrică și termică, gaze și 
apă caldă (9,4%), comerțul cu 
ridicata (9,2%), administrație 
publică și apărare, asistență 
socială obligatorie (6,9%), 
poștă și telecomunicații 
(6,4%), extracția țițeiului și 
gazelor naturale (5,4%).

Valoarea investițiilor a fost 
foarte scăzută în activități 
cum sunt pescuit și piscicul-

tură, prelucrarea tutunului, 
mijloace ale tehnicii de calcul 
și de birou, aparatură și in
strumente medicale, trans
porturi aeriene.

Investițiile în lucrări de 
construcții au însumat 19.183 
miliarde lei, reprezentând 
42,3% din total, în scădere cu 
14,4% față de anul precedent. 
De asemenea, au scăzut

investițiile în utilaje și mijloace 
de transport, cu 25,9% față 
de 1997.

Investițiile în sectorul 
public au reprezentat 48% 
din totalul investițiilor 
realizate în decursul anului 
1998, înregistrând, la rândul 
lor, o scădere, în termeni 
reali, de 23,7% față de anul 
precedent.

TAXELE Șl IMPOZITELE LOCALE 
SE DIMINUEAZĂ CU 50%

Cel mai important punct 
al ordinii de zi la ședința din 
16 martie a Consiliului local 
al municipiului Deva a fost 
cel privitor la modificarea 
Hotărârii nr. 2/1999 care 
stabilește impozitele și ta
xele locale. De mai multă 
vreme au existat opinii care 
cereau ca respectivele 
taxe să fie reduse, însă nu 
a existat temeiul legal 
pentru concretizarea a- 
cestor inițiative. Situația 
legală s-a reglementat între 
timp, astfel că Hotărârea nr. 
39/1999 adoptată în ședința 
Consiliului local aduce mo
dificări importante, bene
fice pentru contribuabilul 
devean. în articolul 2 se 
precizează că „impozitul pe 
clădirile proprietatea per-

soanelor fizice se calcu
lează prin aplicarea unei 
cote de 0.2% în mediul ur
ban și de 0.1% în mediul ru
ral, asupra valorii clădirii 
determinată potrivit Anexei 
la Ordonanța de Urgență nr. 
15/1999". Articolul 4 pre
cizează că pentru tere
nurile aparținând contri
buabililor, persoane fizice, 
în suprafață de până la 1000 
mp inclusiv, se datorează 
impozit pe teren, iar pentru 
suprafața care depășește 
1000 mp se datorează im
pozit pe venitul agricol. 
„Pentru terenurile ocupate 
de clădiri și construcții pro
prietatea contribuabililor, 
pentru terenurile aparți
nând mănăstirilor, peri
metrului cimitirelor, lăca-

șurilor de cult, după caz, 
pentru terenurile ocupate 
de clădirile și construcțiile 
prevăzute în Anexa 2 la 
lege, precum și pentru te
renul proprietatea persoa
nelor juridice folosit în scop 
agricol nu se datorează 
impozit pe teren.”

Articolul li al hotărârii 
precizează că „pentru anul 
1999, impozitul pe clădirile 
aparținând persoanelor 
fizice prevăzute de art. 5 
din lege se diminuează cu 
50%”. Pentru plata antici
pată a impozitului pe clădiri 
și pe teren contribuabilii 
beneficiază de bonificația 
de 5%. Sumele se consi
deră plătite în termen dacă 
se achită până la data de 15 
iunie 1999. (A. NISTOR)

[ PRIMARII MUNICIPIILOR LA LUCRU | 
apreciat că patrimoniul învăță-1 
mântului trebuie delimitat clar: ■ 
care este de interes local și care : 
de interes național. Acest lucru I 
întrucât, la ora actuală, la nivelul | 
municipiului Deva, din bugetul | 
local se subvenționează incorect. 
și ilegal instituții din învățământ ■ 
cu caracter național. Se plătesc I 
bani grei din bugetul local - mai | 
spunea primarul Mircia Muntean, ■ 
pentru unele unități școlare care ! 
nici măcar nu și-au reactualizat I 
valoarea de patrimoniu. Bună-1 
oară, sunt unități cu valoare de | 
patru milioane de lei, dar primesc ■ 
pentru reparații 500 de milioane ! 
de lei. I

în cadrul întâlnirii cu ziariștii, | 
au fost abordate și alte chestiuni | 
legate de preocupările actuale . 
ale primăriilor legate de descen-1 
tralizare și întărirea autonomiei I 
locale, relațiile primăriei cu alte | 
instituții, bugetul local etc. | 

Valentin NEAGU

I --------------------------------
| La invitația primarului De-
■ vei, dl. Mircia Muntean, recent
■ am participat la o conferință de 
I presă în cadrul căreia au fost 
| discutate principalele proble- 
| me ridicate la Adunarea gene- 
I rală a Federației Municipiilor 
1 din România care s-a desfă- 
Ișurat nu cu multă vreme în 

| urmă la București.
» A fost pentru prima oară 
! când însuși președintele Româ- 
I niei, Emil Constantinescu, a luat 
| cunoștință într-un asemenea 
| cadru de marile probleme cu
■ care se confruntă primăriile,
■ primarii și executivul din aceste 
I instituții.
| Au fost de asemenea pre- 
| zenți ambasadorii SUA și Angliei, 
! miniștri din diferite domenii, repre- 
' zentanți ai unor instituții inter- 
I naționale, ai principalelor firme 
| din România cu care primăriile
■ colaborează ș.a.
! Cu acest prilej, primarii au

discutat foarte serios Programul 
legislativ din domeniul adminis
trației publice locale, în special 
câteva legi care se află în dez
baterea Parlamentului: Legea

Conferința de
I

presă
funcționarului public, noua Lege 
a adminsfrației publice locale și 
Legea managementului.

De o atenție deosebită din 
partea primarilor de municipii s- 
au bucurat apoi modificarea 
Codului familiei, urgentarea Legii 
demilitarizării și reorganizării 
poliției, acordarea subvențiilor de 
la bugetul local, precum și pro
bleme privind preluarea de la 
bugetul local a investițiilor din 
domeniul învățământului.

La cel din urmă domeniu a 
existat și o intervenție a pri
marului municipiului Deva. S-a
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9.30 Din neamul Moldovenilor... (r)
10.25 Călătorie în timp (SF SUA 1991) 
12.05 D-na King, agent secret (s/r) 
13.00 TVR Craiova 14.10Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tradiții 15.30 
Mapamond 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Familia Simpson (s) 
18.10 Sunset Beach (s, ep. 424) 19 00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 21.00 Gala 
decernării Premiilor Oscar (înreg.)
22.30 Jurnalul de noapte. Sport 22.45 
Stare de fericire(do) 23.55 Scena

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Emisiune pentru persoane 
cu handicap 15.30 Ecclesiast '99 
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.00 în flagrant 17.30 Familia 
Simpson (s) 18.10 Sunset Beach (s, 
ep. 425) 19.00 Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Afinități elective (dramă Franța/ 
Italia 1996) 22.40 Eclipsa '99 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport 23.55 Opinia 
publică

9 00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.00 Universul 
cunoașterii (r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Repere vitale (mag. ecologic)
16.25 Donald Rățoiul (d.a) 17.00 
Medicina pentru toți 17.30 Familia 
Simpson (s) 18.10 Sunset Beach (s, 
ep. 426) 19.00 Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială 
21.00 Patinaj artistic 23.00 Ordinea 
publică 23.40 Jurnalul de noapte. 
Sport

9.00TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.00 Pentru dvs., 
Doamnă! (r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 16.30 Aladdin 
(d.a) 17.00 Timpul Europei 17.30 Fa
milia Simpson (s) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep. 427) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Patinaj artistic 23.00 
Reflecții rutiere 23.15 Jurnalul de 
noapte. Sport 23.30 Dintre sute de 
catarge

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 

12.05 D-na King, agent secret (s/r) 

13.00 Conviețuiri 13.30 De la lume 

adunate... 14.10 Santa Barbara (s/r) 

15.00 Ecoturism 15.30 Emisiune în 

limba germană 17.00 Ceaiul de la ora 

519.00 Jumătatea ta (cs) 20.00 Jurnal, 

meteo, sport. Ediție specială 21.00 

Patinaj artistic 23.00 Jurnalul de 

noapte. Sport 23.15 Planeta Cinema

7.00 Bună dimineața de la Timișoara 
și de la București! 9,05 Micuța Memol 
(d.a) 9.30 Tip-Top, Mini-Top! 11.00 Al 
treisprezecelea vagon (f, Franța 1996) 
12.40 Ordinea publică 13.05 A doua 
alfabetizare 13.35 Ecranul 14.30 
Turnul Babei 16.30 Documentar istoric 
17.20 Expres muzical 17.50 Lumea 
de mâine (s, ep. 4) 18.55
Teleencidopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă , ,săț-i" mai 
spun! 20.00 Jurnal. Meteo 20.30 Prada 
(s, ep. 6) 21.25 Camera ascunsă 21.50 
Festivalul cîntecului italian - San 
Remo ‘99

8.30 Lumină din lumină 9.05 Kiki Riki 

Miki 11.00 Viața satului 13.00 Biserica 

satului 13.10 Tezaur folcloric 14.30 

Video-Magazin Serbările zăpezii - 

Vatra Dornei, 1999 17.00 Super Gol 

Show 17.50 Eclipsa '99 18.15 Sabrina, 

vrăjitoare la 16 ani 18.40 Serial de 

călătorii 19.35 Duminica sportivă 19.55 

Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 

Jurnal. Meteo 20.30 7 zile în România 

21.00 Festivitatea de decernare a 

Premiilor,,Grammy”, 1999

12.00 Comisarul Wycliffe (s/r) 12.50 Un 
cântec pentru fiecare 13.05 Rebelul (s/ 
r) 14.00 Conviețuiri. Emisiune muzicală
15.10 Limbi străine: Engleză 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
166) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Mari 
ansambluri 17.55 Filmele săptămânii 
18 00 Care pe care! (cs) 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (mag.) 20.10 
D-na King, agent secret (s) 21.00 
S.O.S. Patrimoniul! 21.30 Patinaj ar
tistic

8.00 Patru surori (d.a/r) 9.00 Ultimul tren 
(r) 10.00 S.O.S. Patrimoniul! (r) 10.30 
Scena politică (r) 11.00 Ecranul (r) 11.35 
Documentar CFI 12.05 Documente 
culturale (r) 13.05 Rebelul (s) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Pakistan - o nouă 
putere 15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Patru surori (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 167) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.30 Tribuna partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Care 
pe care! (cs) 19.10 Dosarele istoriei
20.10 D-na King, agent secret (s) 21.00 
Patinaj artistic 22.45 Pelerinaje (mag.)

8.00 Patru surori (d.a/r) 9.00 Pelerinaje
(r) 9.30 Mapamond (r) 10.00 
Teleencidopedia (r) 10.50 Opinia 
publică (r) 11.50 Ecclesiast 99 (r) 12.20 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag./r) 13.05 Rebelul (s) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Patru 
surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 168)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Tradiții 
18.00 Care pe care! (cs) 20.10 D-na 
King, agent secret (s) 21.00 Pentru dvs., 
doamnă! 22.00 Frenchie (f.a. 
coproducție europeană 1996, p. II) 23.40 
Meridianele dansului

8 00 Patru surori (d.a/r) 9.40 Cultura în 
lume (r) 10.10 Starea de fericire (do/r) 
11.20 Sporturi extreme (do) 11.45 
Studioul șlagărelor 12.00 Medicina 
pentru toți (r) 12.30 Cronica Africii 
sălbatice (do) 13.05 Rebelul (s, ep. 9) 
14.00 Emisiune în limba germană 15.00 
Prosperitatea Greciei (rep.) 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Patinaj artistic 18.00 Care 
pe care! (cs) 19.10 Față în față cu 
autorul 20.10 D-na King, agent secret
(s) 21.00 Ultimul tren (em. economică) 
22.00 Un bărbat îndrăgostit (f. Franța 
1987)

8.00 Patru surori (s/r) 9.00 Lumină din 
lumină (r) 9.40 Timpul Europei (r) 10.10 
Din albumul celor mai frumoase melodii 
populare 11.30 Teatru liric (r) 12.35 
Documente culturale 13.05 Rebelul (s)
13.45 TVR Craiova 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.30 Patinaj artistic
17.30 Tribuna partidelor parlamentare 
17.55 Fotbal România-Slovacia 19.10 
Arhive românești 19.55 Dreptul la adevăr
20.35 D-na King, agent secret (s) 21.25 
Vânare de vânt (div.) 22.15 Time out
22.45 Elizabeth R (s) 23.30 Conviețuiri
6.45 Dimineața devreme 10.00 Știri

7.00 Elizabeth R (r) 7.45 Mari 
ansambluri folclorice 8.05 S.O.S. - La 
capătul lumii (Franța, 1996) 8.30 
Sporturi extreme (CFI, 1995) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Documentar 
arte (1997) 9.30 Pas cu pas 10.30 
Documente culturale 11.25 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Wagner (s, ep. 2) 14.55 Filmele 
săptămânii 15.35 S.O.S. - La capâtul 
lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 143)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 785) 17.30 
Tradiții 18.00 Planeta cinema (r) 19.00 
Istorie, memorie, recuperare 19.30 Retro 
TV 20.25 Teatrul TV prezintă: Rendez
vous 21.30 Fotbal: Intemazionale Milano 
-Juventus Torino

8.30 Sporturi extreme (CFI, 1996) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Ultimul 
guvernator (1995) 9.30 A doua 
alfabetizare 10.00 Repere vitale (r)
10.30 Documente culturale (Arte, 1989) 
11.25 TVR lași 13.30 Creanga de aur 
14.00 Wagner (ep. 3) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă15.10 Din albumul 
celor mai frumoase melodii 15.35 
S.O.S. - La capătul lumii (Franța, 1996) 
16.00 Țiganca (ep. 144) 16.45 Santa 
Barbara (ep. 786) 17.30 Interpreți ai 
folclorului românesc17.45 Un secol de 
cinema 18.30 Alo, tu alegi! 19.30 Cu 
cărțile pe față 20.30 De dor... 20.45 
Clepsidra cu imagini 21.00 Sportmania

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. 
190) 13.00 Prețul succesului (s, ep. 
5) 14.00 Știrile amiezii14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Ape liniștite 
(s, ep. 8) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 108) 18.00 Uraganul (s, ep. 
53) 19.00 Observator 19.30 Marius 
Tpcă Show 21.00 Pericol iminent (s,e 
p. 28) 22.00 Viitorul începe azi (s) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Micuța 
Sue (f/r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Profeții despre trecut (r) 13.45 Reforma 
la români (r) 14.05 Urmărire generală (r) 
14.30 Spirit de echipă (s) 15.00 Galactica 
(s) 16.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Cărările iubirii (s) 17.30 Știrile PRO TV / 
O propoziție pe zi 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Cu sânge rece (f.a. 
SUA '94) 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Dharma & Gregg (s, ep. 2) 23.00 Știrile 
PRO TV/Profit

7.00 Sport magazin (r) 8.30 Motor 
(mag. auto/r) 9.00 Prima oră. 
Magazin matinal 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 (ș) 20.00 Camera ascunsă (div.) 
20.30 Un alt fel de înger (co. SUA 
1996) 22.00 Poză la minut (s, ep. 
17) 22.30 Știri 23.00 Conspirația 
reclamelor (co. SUA 1981)

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 Dal
las (s, ep. 191) 13.00 Cronici 
paranormale (s, ep. 23) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Ape liniștite (s, ep. 
9) 16.30 Știri 17.30 Trei destine (s, ep. 
109) 18.00 Uraganul (s, ep. 54) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Inspectorii (dramă SUA 1997) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Schimbul de noapte 
(talkshow)

6.45 Dimineața devreme 10.00 Știri 

10.15 Agenția de presă (r) 10.20 Cafea 

cu parfum de femeie (s) 12.00 Dallas 

(s, ep. 192) 13.00 Prețul succesului 

(s, ep. 6) 14.00 Știrile amiezii 15.30 

Ape liniștite (s, ep. 10) 16.30 Știri 

17.00 Trei destine (s, ep. 110) 18.00 

Uraganul (s, ep. 55) 19.00 Observator 
19.30 Marius Tucă Show 21.00 

Cracker Jack (f.a. SUA ’98) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 

23.35 Prezentul simplu

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. 
193) 13.00 Prezentul simplu (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Ape liniștite (s, ep. 
11) 16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, 
ep. 111) 18.00 Uraganul (s, ep. 56) 
19.00 Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Răsplata (f.a. SUA 1990) 
23.00 Observator 23.35 Printre rânduri 
(talkshow)

10.15 Agenția de presă (r) 10.20 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 11.30 Odiseea 
americană (do) 12.00 Roosevelt (do, 
p. II) 13.00 Cronici paranormale (s, ep. 
24) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Legea 
lui Burke (s, ep. 12) 15.20 Navarro (s, 
ep. 33) 16.50 Caracatița 5 - în miezul 
problemei (s, ep. 2) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 57) 19.00 Observator 20.00 
Maestrul crimei (s, ep. 2) 20.50 Secția 
de poliție 87: Momeala (f. p. SUA 
1996) 22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 
28) 23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Tropical Heat (s, ep. 34)

7.55 Caracatița (r) 9.00 Animal Show 
(s, ep. 27) 9.30 Mighty Max (ep. 8)
9.55 Agenția de presă (r) 10.00 între 
prieteni 11.00 Firîntins 11.30 Mileniul 
II112.00 100 de grade Celsius 13.00 
Magazin sportiv 14.30 Constelația Cin
ema 15.00 Documentar 15.50 
Burlacul (ep. 7) 16.15 Serbările zăpezii 
17.10 Pe cont propriu (ep. 22) 18.00 
Uraganul (s, ep. 30) 19.00 Observator 
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.)20.00 
Maestrul crimei (thriller, SUA, 1997/ 
1998) 21.00 Bărbatul mult visat (thriller, 
SUA, 1997) 23.00 Observator 23.30 
Tropical Heat (ep. 27)

7.00 Pe cont propriu (r) 8.00 Spirit și 

credință 8.30 Câinii de mare (ep. 10) 

9.00 Teo și Mircea Șou 12.30 Cele 12 

munci ale lui Asterix 14.00 Magazin 

duminical: Duminica în familie 18.00 

Uraganul (ep. 31) 19.00 Observator 

19.30 Reporter TV Vouă 19.40 Damon 

(ep. >10) 20.00 Dispariția lui Vonnie 

(dramă, SUA) 21.45 Teleurobingo 

Show 22.45 Agenția de presă 22.50 

Serbările zăpezii 23.50 Inocenți cu 

mâini murdare (coproducție)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Cu 
sânge rece (f/r) 12.35 Dharma & Gregg 
(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) 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. 6)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 54) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.3Q 
Susan (s, ep. 6) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Aventura (s/r) 11.45 NYPD Blue (s/r) 12.30 
Susan (s/r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, prințesa 
războinică (s) 14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s) 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 Love in 
Another Town (dramă SUA 1997) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 29) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit 23.30 Pro și con- 
tra (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Love 
in Another Town (f/r) 12.30 Nebun după 
tine (s/r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena (s) 14.30 Spirit de 
echipă (s) 15.00 Galactica (s) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV18.00 Dreptul la 
iubire (s) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 120) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 9) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 26) 23.00 Știrile PRO TV 23.05 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Melrdse Place (s/r) 11.45 Mercenarii (s/r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 Spirit de 
echipă (s) 15.00 Galactica (s) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45 Reforma la români
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 Efecte speciale (s, ep. 18) 21.30 
Shocker (f. horror SUA ’90) 23.35 
Chestiunea zilei 23.45 Știrile PRO TV - 
,LJnj3lțfeMejumal^3;50^nnărire^enerală.

8.00 Noile Aventuri ale lui Superman (ep.
20) 8.30 Călătoriile lui Gulliver (ep. 16) 9.00 
Legenda lui Wilhelm Tell (ep. 6) 10.00 Lois 
și Clark (ep. 13) 11.00 Accapulco Heat 
(ep. 13) 12.00 Promotor 12.30 Reforma 
la români 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Soțul și soția (ep. 33) 13.30 Bebe (ep. 5) 
14.00 Alo, generația PRO! 15.30 Knight 
Rider, Supercomando (ep. 12) 16.30 
Lumea filmului 17.00 Profashion 17.30 
Dreptul la iubire (s, ep. 59) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (ultimul episod) 
21.00 Academia de poliție (ultimul episod) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Suspect de 
crimă V (Mare Britanie/SUA, 1996)23.40 
Fără apărare (thriller, SUA, 1991)

8.20 Noile aventuri ale lui Superman (ep.
21) 8.40 Călătoriile lui Gulliver (ep. 17) 9.00 
Super Abracadabra: Fiica oceanului (ep. 
11) 11.00 Oamenii secolului XX (ep. 2) 
12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe zi - 
retrospectiva săptămânii 13.05 Soțul și 
soția (ep. 34) 13.35 Bebe (ep. 6) 14.00 
Chestiunea zilei - retrospectiva 
săptămânii 15.00 Benny Hill (ep. 22)
15.30 Echipa mobilă 16.00 Buffy, spaima 
vampirilor (ep. 22) 16.45 Al șaptelea cer 
(ep. 56) 17.30 Dreptul la iubire (ep. 60) 
18.15 Dawson Creak (ep. 1) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Ally McBeal (ep. 26) 23.05 
Știrile PRO TV ; Știri sportive

7.00 Povești de iubire (r) 8.30 
Cinemagia (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. 17)21.30 Dosarele Y 22.30 
Știri

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 Prima oră 
12.00 Christine Cromwell (s) 13.00 
Știri 13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 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 Spinger Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Comisarul Rex 
(s, ep. 17)21.30 Gardă de corp (s, 
ep. 4) 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 Prima oră 
12.00 Christine Cromwell (s) 13.00 
Știri 13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 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 Luptătorul 
(dramă SUA 1993) 22.00 Frasier (s, 
ep. 34) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 Prima oră 
12.00 Christine Cromwell (s) 13.00 
Știri 13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 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 Alegeți filmul 
preferat! 22.00 Știri 22.30 Ucigaș în 
noapte (f.a SUA ’89) 0.00 Poveste 
cu stafii (thriller SUA ’82)

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 Tia 
și Tamera (ep. 27) 10.30 Malcolm & 
Eddie (ep. 27) 11.00 Gregory Hines 
Show (ep. 27)11.30 Lumea lui Dave 
(ep. 27) 12.30 Apel de urgență 13.00 
Motor 13.30 Sport magazin 15.00 
Călătorii în lumi paralele (ep. 4) 
16.00 Pământul. Bătălia finală (ep. 
14) 17.00 Super Jerry Springer Talk
show 18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 93) 19.00 Detectivi de 
elită (ep. 37) 20.00 Aripi de înger 
(comedie, SUA, 1990)22.00 Real TV 
22.30 Știri 23.00 Fotbal Premier 
League

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 Tia 

și Tamera (ep. 28) 10.30 Malcolm & 

Eddie (ep. 28) 11.00 Gregory Hines 
Show (ep. 28) 11.30 Lumea lui Dave 

(ep. 28) 12.00 Legături de familie (ep. 
14) 12.30 Povești de iubire 14.00 

Cinemagia 14.30 Dispărută în 
noapte (suspans, SUA 1996) 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă (ep. 94) 

19.00 A sosit ziua răzbunării (război, 
SUA, 1964) 22.00 Frasier (ep. 26) 

22.30 Știri 23.00 Fotbal Premier



r ți nuclei:
• Decodez și repar ur

gent și ieftin celulare GSM. 
Tel. 094 859958. (9634)

• Vând lucerna. Banpotoc, 
nr.63, tel. 233690 (8956)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren 1,78 ha, 
mobilă, frigider. Tel. 261626 
(9639)

• Vând grădină, intravilan, 
25 ari în satul Bujor, com. 
Dobra. Informații la 
Rădulești, nr. 21.

• Vând teren intravilan, 225 
mp și garaj. Tel. 054/712633 
(9734)

• Vând casă Simeria, str. 
Plevnei, nr.2. Tel. 261515 
(9639)

• Vând casă, încălzire 
centrală, gaz, grădină. Sîntu- 
halm,74. (8951)

• Vând apartament 3 ca
mere, zonă centrală. Deva 
tel. 218277 (8955)

• Vând casă, curte, 
grădină 0,12 ha. Simeria tel. 
260017(8953)

• Vând casă cu grădină în 
Batiz, nr. 118. Tel. 262704. 
(8960)

• Vând casă, central, 
Deva. Tel. 094 168006 (8962)

• Vând sau schimb cu gar
sonieră plus diferență apar
tament cu 2 camere, Brad, 
str. Republicii, bloc 18, tel. 
069/228054, 054/655413 
(6869)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, etaj 1, 
multiple îmbunătățiri, Orăștie, 
Micro 1, tel. 242119. (9434)

• Vând apartament 4 ca
mere, ultracentral, Simeria, 
Piața Unirii, bloc 20/35, scara 
D, etaj 4. Informații la 
domiciliu. (9438)

• Vând Ford Transit Die
sel 8 plus 1, 2500 DM, 
negociabil. Tel. 092 223989. 
(8958)

• Vând Dacia 1300, break 
și societate (SRL) fără acti
vitate. Tel. 620205. (8970)

• Vând vitrine frigorifice tip 
Market, mașini fabricat în
ghețată pe băț, mașini pentru 
dozat lichide, garanție. Tel. 
058 812049.(8967)

• Vând cruce marmură 
1.600.000, cruce mozaic 
600.000. Deva A.Vlaicu, 112. 
(9336)

• Vând grâu panificație.Tel. 
668298. (8959)

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

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

• NOU! “FLORĂRIA 
CLASIC" din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 14 (clădire 
Ceai/Bar), vă oferă la prețuri 
atractive flori naturale și 
buchete, precum și aran
jamente deosebite din 
paie, flori uscate și artifi
ciale, pentru locuințe, res
taurante, birouri. (9802)

• Vând talon Dacia 1300, 
motor Dacia, cutie viteză, uși, 
aripi. Tel. 729155(9728)

• Vând computer 386, 
videorecorder, receiver satelit, 
TV color stereo, teletext, xerox 
defect. Tel. 711063 (9732)

• Termoprofil Orăștie 
comercializează tavan 
decorativ Donn, ghips car
ton, structură galvanizată, 
tâmplărie PVC, vată mi
nerală, cărămizi sticlă, 
toate din import, la prețuri 
de distribuitor. Tel. 054/ 
243557, 092/740048. (9436)

• Vând doi armăsari, semi
grei, având vârsta de 3 ani. 
Informații corn. Unirea, nr. 26, 
Hațeg. (9551)

• Societate comercială 
angajează contabil cu ex
periență. Tel. 234542. (9343)

• S.C. Viorusu Impex 
SRL execută lucrări de 
construcții, zugrăveli, pla
cări gresie, faianță și hidro- 
izolații. Tel. 057/249071, 
0577289595, 094/620128 
(6872)

DECESE

• Vând VW Passat înma- —:---------------- -■---------------
triculat, funcționabil, preț 1100 
mărci. Tel. 212036, 218392. 
(8971)

• Vând autodubă Iveco 
Turbo Daily 35-10, înmatri
culată, axă dublă spate, 
fabricație 1987, preț 10500 
DM. Tel. 216043, 092 
281558.(8951)

• Vând urgent tractor 
U650, remorcă și plug, preț 
convenabil, tel. 715952 
(9727)

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, CIVT, preț con
venabil, Orăștie. Informații la 
chioșcul de ziare Palia.

• Vând calculatoare 486, 
2-2,7 milioane., Pentium 3,3- 
3,9 milioane, asigur service, 
garanție, post garanție, re
parații, devirusări, instalări 
soft. Tel. 211798. (9617)

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

• Cumpăr 100 oi, cu miei. 
Tel. 094 552162. (9365)

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

l ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament mobilat, ultracentral. 
Tel. 668298. (8959)

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp (“Milițianul 
grăbit”). Tel. 223468 (9342)

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

• Caut urgent pentru în
chiriat garsonieră în orașul 
Brad. Informații tel. 092/ 
223262, 094/207781 (9721).

OFERTE DE
SERVICII ® 

BS"»"-"..........................   , .............-........ .

• Angajăm șofer pe IFA și 
Dacia papuc, numai categ. 
D. Tel. 218755, numai între 
orele 9-11. (8957)

• Angajăm femeie fără 
obligații familiale, pentru 
îngrijire copii. Tel. 218066, 
620133, după ora 16. (8974)

• Selecționăm persoane 
tinere, ambițioase, dornice de 
afirmare pentru a-i forma în mar
keting. Posibilitate de avan
sare, carieră plină de succes. 
Experiența nu este necesară. 
Tel. 627527,094280444. (9880)

DIVERSE

• Asociația Non Profit 
“Schitu Retezat” anunță 
membrii săi că în 27 martie 
1999 va avea loc Adunarea 
Generală la Cabana 
“Constantin Parfenie" din 
Retezat (lângâ schit). 
Rugăm să vă prezentați. 
Conducerea asociației. 
(9604)

• Asociația Familială 
“Irina" Hunedoara anunță 
începerea activității cu profil 
construcții, din 16 martie 
1999. Informații la tel. 092 
7255860. (9648)

• SC Romfruct SA Orăștie, 
cu sediul în Orăștie, str. 
A.lancu, nr.1, convoacă adu
narea generală a acționarilor 
în data de 05.04.1999, ora 
10, la sediul societății. Ordi
nea de zi: aprobarea bilan
țului pe anul 1998, aprobarea 
BVC pe anul 1999, Diverse. 
(9437)

• S.C. Agromec SA Mîne- 
rău, cu sediul în Mînerău, 
convoacă adunarea generală 
a acționarilor în data de 
30.03.1999, ora 12, la sediul 
societății. (9733)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomer pe 
numele Mane Tudose Florin. 
Se declară nul.

• Pierdut carnet de stu
dent pe numele Popa 
Cosmin-Ovidiu, eliberat de 
Universitatea Ecologică 
Deva. Se declară nul. (8964)

• Pierdut carte de muncă 
pe numele Motocea Liviu. O 
declar nulă.(6952)

Comemorări

• Azi, 18 martie, prietenul 
nostru drag

VIOREL FAUR
ar fi împlinit 61 de ani. Cei 
care l-am cunoscut și 
apreciat îl vom comemora 
mâine, 19 martie, ora 13, la 
cimitirul Bejan. Pioasă" 
aducere aminte!

• Reamintim celor care 
l-au cunoscut și apreciat că 
la 23 martie 1999 se 
împlinesc doi ani de când 
ne-a părăsit neașteptat și 
prematur

RAULGRIGORIU
din Brad. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
sâmbătă, 20 martie 1999, 
ora 13, la Biserica ortodoxă 
din Brad. îi vom păstra 
neștearsă amintirea în 
sufletele noastre. Familia. 
(9647)

• Colegii din cadrul 
Agenției Județene pen-* 
tru Ocupare și Formare 
Profesională Hunedoa
ra adresează sincere 
condoleanțe d-lui Dorel 
Cândroi și sunt alături de 
el în greaua încercare 
pricinuită de pierderea 
mamei sale.

Dumnezeu să o odih- 
nească în pace!

• Fiii, nurorile și nepoții 
anunță cu durere încetarea 
din viață a celei care a fost 
draga lor

ALEXANDRE5CU 
SULTANA

în vârstă de 65 de ani. 
înmormântarea va avea loc 

azi, 18 martie 1999, ora 13,30, 
la Cimitirul Bejan. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!

• Soțul Vaier, fiicele Lusi 
și Mihaela, ginerii Emil și 
Sandu, nepoții Radu și Paul 
anunță încetarea din viață a 
celei care a fost soție, 
mamă și bunică

MARIA MĂLAI
în vârstă de 58 ani. înmor

mântarea va avea loc azi, 18 
martie 1999, ora 13, la 
Cimitirul Bejan din Deva. Nu 
te vom uita niciodată! (8972)

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.

\ , ...... ....... ♦

SC “GOMAR 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.
IMPORTANJ

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 
______ maximum 5 zile.

| === ■ Informații la telefon 
— 054/232946.

Consiliul de administrație 
aISCCorvinurSA 

Hunedoara
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a

Acționarilor la sediul societății din str. Moldovei, nr. 8, în 
data de 02.04.1999, ora 11.00, pentru toți acționarii înscriși 
la Registrul Român al Acționarilor la data de 31.03.1999, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al admi
nistratorilor la 31.12.1998;

2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori 
la 31.12 1998;

3. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului 
de profit și pierderi la 31.12.1998;

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 1999;

5. Completarea componenței Cons, de Admi
nistrație al societății cu un reprezentant al FPS;

6. Stabilirea remunerației cuvenite pentru exer
cițiul în curs directorului societății, administra
torilor, cenzorilor și a garanțiilor bănești;

7. Diverse
în cazul în care adunarea nu va fi legal constituită, se 

va reprograma în data de 05.04.1999 în același loc și la 
aceeași oră.

! SC NIRVANA SRL HAȚEG j 
! vinde cartofi sămânță și pesticide. [

| Informații la tel. 094602257 |
l_______________________________________________________ I

STIMAȚI 
AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB

Vă oferim sămânță de hibrizi Kiskun
de calitate excepțională și la prețuri convenabile

Hibrizi 
timpurii

Producții 
t/ha

Hibrizi 
semitimpurii

Producții 
t/ha

KISKUN 4230
KISKUN 4255
KISKUN 4297
KISKUN 4344

10,1-11,0
10,7-12,0
10,7-12,0
9,9-12,8

KISKUN REINA 
KISKUN 4380 
KISKUN 4444

11,5-13,0
10,0-12,6
10,7-13,0

Semințele sunt ambalate în saci de 25 de kg, sunt 
tratate contra dăunătorilor, având facultatea germinativă 
de peste 90%.

Hibrizii Kiskun au rezistență mare la boli și sunt 
excelent adaptați pedoclimatic.
Plata în numerar, cu cupoane sau la schimb de produse.

KISKUN ROMANIA
Oradea, Aleea Rogerius, nr.6/b, 

telefon/fax: 059/165115; 094/545326; 094/545327

S.C.CIFS.A DEVA
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, 15-30);
> Prefabricate pentru orice tip de construcții (plonșee, 
grinzi), împrejmuiri (stâlpi, plăci), borduri etc.;
> Dale din beton, bolțari și cărămidă din zgură;
> Prefabricate pentru cavouri;
> Armături din oțel beton;
> Confecții metalice: uși, ferestre, vitrine, închideri
balcoane, împrejmuiri, structuri de rezistență ele.;

> Transporturi cu autobasculante, autocamioane, 
trailere și tractoare cu remorcă;
> Reporoții 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, buldoexcavatoare și 
buldozere;
> închirieri de spații.

Informații suplimentare la telefoane: 054/212608, 054/223420 sau la sediul societății.
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Cu puțină vreme în 

urmă, Inspectoratul 
Școlar al județului Hune
doara a centralizat rezulta
tele obținute de elevii cla
sei a Vlll-a în urma simu
lării examenului de capa
citate, în cursul lunii trecute. 
După cum se știe, acțiunea 
a fost organizată oficial la 
nivel național, în cele 42 
de centre (câte unuKn fie
care județ) stabilite de Mi
nisterul Educației Naționa
le; dar participarea a fost și

la sută din total să pro
moveze examenul; așa 
încât, profesorii de spe
cialitate, preciza interlocu
torul nostru, au ajuns la 
concluzia că ar fi necesa
ră o combinație între su
biectele “clasice" și cele 
de tip grilă.

Din punct de vedere 
organizatoric se impun, 
de asemenea, unele îm
bunătățiri; principala pro
blemă a constituit-o du
rata mare de la deschide-

Concursul din 21 martie 1999

Examenul de 
capacitate “suportă” 

îmbunătățiri
pe plan local, în toate șco
lile hunedorene. în acest 
din urmă caz, situația finală 
a mediilor a fost analizată, 
așa cum menționam, de 
către Inspectoratul Școlar, 
urmând ca în scurtă vreme 
să fie cunoscută și cea la 
nivel național.

Conform datelor pre
zentate de dl Simion Mol
nar, inspector general ad
junct, în județul nostru pro
centele de promovare a 
examenului au fost sensibil 
diferite. Astfel, la limba ro
mână și la geografie și is
torie, unde subiectele au 
fost apreciate în general ca 
accesibile, de nivel mediu, 
70 la sută dintre elevi au 
trecut cu bine această în
cercare, deși cei cu medii 
între 9 și 10 au fost relativ 
puțini (9 la sută la limba ro
mână, respectiv 7 - 8-ta 
sută la istorie și geografie). 
La matematică, în schimb, 
subiectele s-au adresat 
aproape în exclusivitate ele
vilor buni și foarte buni, 
ceea ce a făcut ca doar 30

rea plicului și afișarea su
biectelor pe tablă (care de 
cele mai multe ori s-a do
vedit neîncăpătoare) până 
la începerea efectivă a re
zolvării lucrărilor, situație 
care a întreținut oarecum 
o anume stare de 
tensiune, mai ales pentru 
elevi.

Chiar dacă nu se dove
dește pe deplin relevantă, 
reiese că ar mai fi destule 
de “corectat" la modalitatea 
de susținere a examenului 
de capacitate, care, să nu 
uităm, reprezintă un ele
ment de bază pentru admi
terea în clasa a IX-a, la 
unele licee acesta fiind 
chiar unicul criteriu de in
trare. De altfel, Inspectoratul 
Școlar a recomandat să se 
intensifice pregătirea ele
vilor în acest scop, inclusiv 
sub forma unor asemenea 
simulări. Să așteptăm, to
tuși, și analiza situației la 
nivelul întregii țări pe care o 
elaborează MEN.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

1. Bologna (9) - Vicenza (15) 1
Oaspeții nu-și pun mari speranțe în această partidă.

2. Cagliari (12) - Em poli (18) 1
Cagliari nu poate scăpa prilejul acumulării a trei puncte în fața 

lanternei roșii.
3. Fiorentina (3) - Piacenza (14) pauză 1x

Până la pauză scorul s-ar putea păstra alb
4. Fiorentina - Piacenza final 1

Neînvinsă pe teren propriu, e greu de crezut că fiorentinii vor 
claca în acest meci.

5. Juventus (5) - Roma (7) p. 1x
Se anunță a fi o partidă disputată. La pauză scorul poate fi în 

favoarea gazdelor sau alb.
6. Juventus - Roma f-1

De când a preluat Ancelotti conducerea tehnică, Juventus n-a 
mai pierdut nici o partidă...

7. Lazio (1) - Venezia (10)1
Să nu pierzi de 15 etape și să te "stopeze" o echipă de la 

mijlocul clasamentului, în fața propriilor suporteri, ar fi o mare 
surpriză la Pronosport!

8. Milan (4) - Bari (11) p. 1x
Deși Milan obișnuiește să înscrie în prima repriză, nu este 

exclus ca tabela de marcaj să rămână neschimbată până la 
finalul primei reprize.

9. Milan - Bari f 1x
Prima șansă e totuși a lui Milan. Un egal însă nu este exclus 

fiindcă Bari are cinci remize din care 3 la echipe cu renume.
10. Perugia (13) - Saiernitana (16)1

Sub "bagheta” lui Boskov, Perugia a început urcușul în 
clasament și ține mult la victoriile pe teren propriu.

11. Sampdoria (17) - inter (8) p.x2
Elevii lui Lgpescu n-au arătat nimic deosebit până acum în 

deplasare, neînscriind nici un gol în 8 meciuri! Asta nu înseamnă că 
nu pot sparge gheața.

12. Sampdoria - inter f.x2
Având în vedere că Simeone a fost retras libero, că au reintrat 

Ronaldo, Moriero și Sonsa, putem asista la o victorie în deplasare 
a Interului.

"DANSUL ESTE 
VIATA MEA" r

Vineri (19 martie), Casa de cultură din Deva 
găzduiește un spectacol folcloric susținut de 
ansamblul de dansuri din Miercurea Ciuc, sub 
genericul "Dansul este viața mea”. Programul 

^artiștilor maghiari va începe la ora 19,00. (G.B.)

SC ELECTRO 
MULTIMEDIA SRL DEVA

0 Copiatoare A4, A3, alb-negru și color 
(analogic și digital);
S Minitipografii A4, A3;
0 Monitoare color;
0 Imprimante A3, A4.
Se asigură garanție, postgaranție, consumabile.
Prețuri accesibile (negociabile).
Telefoane: 094/852724; 211316.

r 
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Important pentru agricultorii

SC BIHARIA SA i
Vinde îngrășăminte chimice pentru campania ' 

I agricolă de primăvară în condiții avantajoase. i
1. AZOTAT DE AMONIU-34,5% N2. |
2. ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE 20.20.02. NPKII. | 
Vânzarea se face și pe cupoane agricole. .

îngrășămintele se livrează din depozitul societății 1 
I situatînȘoimuș, Ia Baza de agrement (Camping). I 
L Informații suplimentare și comenzi Ia sediul | 
| societății din Deva, str. 1 Decembrie, nr.16 (fost | 
■ Hotel Bulevard), et.l/115, tel. 092/533958 sau la . 
! magazinul "CRISTINA" din Șoimuș, str. Boholt, ' 
I nr.57 B, cu program luni-sâmbătă, 9-16. I
L —_____________________________________________ I

I 
I 
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BANC POST S.A., 
lider pe piața cârdurilor 
VISA din România.

BANC POST s A. <> primit o scrisoare de 
felicitare din partea companiei VISA 
INTERNATIONAL, pentru numărul record 
de cârduri VISA emise.

Anul 1998 a marcat o creștere 
spectaculoasă a numărului de cârduri, 
acesta ajungând la 55 ooo, de la 10 000 
emise pană la sfârșitul anului 1997. Prin 
această creștere impresionantă a 
numărului de cârti de plată VISA. BANC 
POST SA s-a impus ca lider incontestabil 
P8 piqia românească._____________ .

to’duriir VBAeirrșc 
iii- BANC W»l

BANC POST S A a devenit membru VISA 
in 1995 si a fost prima bancă emitentă 
de cârduri de acest tip in lei. De altfel. 
BANC POST S A este singura bancă din 
România care are acces direct la rețeaua 
internațională VISA.

ihxc. ros-r

la sfârșitul anului trecut, 
BANC POST S A a ajuns la peste 55.000 
de cârduri aflate in circulație. 
Președintele VISA INTERNATIONAL, Anne- 
L Cobb a felicitat banc post mai ales 
pentru timpul scurt în care s a impus 
pe piață si a progresat

CREorr
BAMCDEM

Vinde la LICITAȚIE
I

PUBLICĂ ce va avea 
loc în data de 
22.03.1999, ora 10, la 
sediul băncii:

Minibuz
Ford Transit L, an 
fabricație 1988.

Informații supli
mentare la sediul 
băncii din str. 1 
Decembrie, nr.16 sau 
la telefon 211853.

chimica s o
^lorasTle

Consiliul de administrație al 
SC CHIMICA SA Orăștîe 

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 
pentru data de 3 aprilie 1999, ora 10, la sediul 
societății din Orăștie, str. Codrului, nr.24, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor și cenzorilor;
2. Aprobarea bilanțului contabil pe 1998;
3. Aprobarea repartizării profitului realizat 

în 1998;
4. Aprobarea bugetului de venituri și chel

tuieli pentru anul 1999;
5. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societății sau 

la telefon 054/241250, int.140 sau 136.

SC CHIMICA SA ORĂȘTIE
Str. Codrului, nr.24

Angajează prin concurs un consilier 
juridic.

Condiții:
^studii superioare de specialitate;
Vvechime în domeniu de minimum 3 ani; 
Vvârsta maximă 45 ani.

Concursul se va ține la sediul societății din strada 
Codrului, nr.24, în data de 29.03.1999.

Relații suplimentare la telefoane 054/241250, 
241671, int.140 - Serviciul Personal.

Dealer Autorizat al i

DORin PORCI DE 110 KG IN 6 LUNI ?
DORIȚI PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC DE ?
DORIȚI PUI DE CARNE LA 2 KO IN 45 DE ZttJLE ?
DORIȚI SA OBȚINEȚI 332 DE OUA PE AN ?

I N1R■BH& ROMANIA SA

• DORIȚI SA REDUCEȚI MORTALITATEA LA PUT PANA LA 2% 7
• DORrn SA OBȚINEȚI CU 1 KG DE FURAJ LNB. I KG DE LAPTE. IN PI JJS ?

FOLOSIȚI
PKEWXllU sr CO/VCEtfTKATE 
PENTRU FURAJAREA ANIMALELOR

PRODIHF DE flKMA OLAJWEEA INTUMATIONJU
MAGAZIN SIMERIA, SIR. VICTORIEI NR.2A. TEL: 054, 261987

Sindicatul MG/MF din județul Hunedoara
la atitudine față de aplicarea discriminatorie a 

Legii 154/16 VII 1998 privind salarizarea perso
nalului din sectorul bugetar - în speță sectorul 
sanitar. Solicităm Ministerului Sănătății și Cole
giului Medicilor să devină adevărați apărători ai 
intereselor personalului medical.

' 1 ....... ■ ”
Uniunea Națională a 

Transportatorilor Rutieri din 
România

Consiliul dc conducere al IJNTRB convoacă 
adunarea generală a membrilor săi în ziua de 2b 
martie 1000, ora 10, la hotelul Sport din Poiana 
Brașov.

Ordinea de zi :
O ‘ iVnaliza activității pe anul IO1)}!
O Alegerea noului consiliu de administrație 

Rugăm membrii să participe tu număr cât mai 
mare. Confirmarea participării la l'NTRR De.txt, 

k tel/Ja.v 234535.____________________________________ ,

S.C. Clisem S.A.
(ferme de legume Simeria Veche)

VINDE LA LICITAȚIE TRACTOARE Șl MAȘINI 
AGRICOLE

Licitația are loc vinerea, ora IO, in lunile martie și 
aprilie. Lista utilajelor se află la sediul societății.
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