
Dezvoltarea societății 
civile

Luni, 22 martie, la Că- 
lan a avut loc un simpozion 
pe tema dezvoltării socie
tății civile în România orga
nizat de către Asociația 
pentru apărarea drepturilor 
omului Keep Your 
Freedom Călan și susținut 
financiar de prestigioasa 
organizație britanică West 
Minster Foundation for 
Democracy London UK.

în cadrul manifestării 
de luni, dl Mircea Caragea,

președintele asociației din 
Călan, a prezentat tema 
“Raportul dintre stat și in
divid în societatea actuală”, 
în urma căreia cei prezenți 
au purtat mai multe 
discuții.

Au fost de față repre
zentanți ai autorităților pu
blice locale, consilieri, 
membrii ai asociației, pre
cum și cetățeni interesați 
de problemele puse în 
dezbatere. (C P.)

Centenar

La Școala Generală din Brănișca a avut loc marți, în 
cadrul manifestărilor prilejuite de Centenarul George 
Călinescu, prezentarea cărții “Viața lui Mihai Eminescu” 
realizată de marele critic și istoric literar, autor al “Istoriei 
literaturii române de la origini până în prezent1' (1940)

Organizatorii acțiunii au fost Biblioteca comunală, în 
colaborare cu Căminul cultural Brănișca.

A participat un mare număr de elevi însoțiți de profe
sorul lor de limba și literatura română, dna Elena Duță.

Menționăm că această acțiune se înscrie într-un pro
gram amplu de manifestări desfășurate de Biblioteca 
comunală, condusă cu competență și dăruire de un 
însemnat număr de ani de dna Terezia Cismaș. Re
marcabil este și un alt aspect: pentru această perioadă a 
anului, numărul cititorilor bibliotecii este mai mare decât 
cel înregistrat anul trecut. (M.B.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

SCHIMBURI CULTURALE 
HAȚEG- SACKINGEH

T
în baza bunelor relații care s-au stabilit între consiliile locale 

ale orașelor Hațeg și Săckingen Germania, Primăria Hațeg 
intenționează organizarea în acest an a unui ciclu de manifestări 
culturale în orașul german Din cele declarate de dl loan 
Glodeanu, primarul Hațegului, am reținut că schimbul cultural se 
va manifesta prin organizarea unor expoziții de artă plastică, 
pictură și sculptură, cu deplasarea unor artiști români în 
Germania și reciproc.

Printre cei invitați să ia parte la deplasarea în Germania se 
regăsesc nume ale artei hațegane, pictorii Gulie și Vasiloni, 
sculptorul în lemn Grecu Sîmu, putând să-și prezinte intenția de 
participare și alți artiști plastici ai județului. Condiția care se pune 
este ca fiecare artist să-și plătească atât transportul propriei 
persoane cât și al operelor lui de artă până în Germania. Costul 
sejurului de o săptămână va fi asigurat de autoritățile locale 
nemțești. Dl loan Glodeanu ar dori ca deplasarea artiștilor în 
Germania să aibă loc la începutul verii, dar datorită formularisticii 
necesare cel mai probabil aceasta se va produce prin luna sep-
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0 lege (proiect) prin
care nici pisica nu va
scapa neimpozitata
Cu câtva timp în urmă 

scriam în coloanele ziaru
lui cu privire la posibila im
pozitare a pensiilor; că 
aceasta ar putea deveni 
foarte curând relitate, ca

toate veștile rele care se 
adeveresc foarte repede.

în numărul din 16 mar
tie cotidianul "Adevărul" a 
pus la dispoziția populației, 
care dorește să fie informa
tă cu un pas înainte despre 
ce ar putea-o aștepta, pro
iectul "Legii privind impo
zitul pe venit.”

lată deci că primul 
semnal că probabilitatea 
va deveni realitate s-a dat. 
Capitolul II al proiectului de 
lege definește veniturile im
pozabile: beneficiile co
merciale, venituri din sa
larii, din pensii, veniturile 
din cedarea folosinței bu

nurilor - altele decât cele 
de proprietate intelectuală, 
venituri din cedarea folo
sinței unor drepturi de pro
prietate intelectuală, veni
turi din profesii libere, veni
turi din dividende și do
bânzi, venituri din loterii, 
jocuri de noroc, pariuri. 
Dacă adăugăm la ploaia 
asta de surse de venituri 
pe cele supuse regimului 
Legii 27/1992 "îmbunătă
țită” în 1998 a impozitelor și 
taxelor locale, bietul român 
nu mai poate de huzur și 
de bine. Atâta huzur și bine 
că abia se mai ține 
cămașa pe el.

Legea impozitelor și ta
xelor locale socotește că 
surse de venit sunt: casa 
(sau apartamentul la bloc), 
anexele gospodărești, ga
rajul, pivnița, terenul pro
ductiv din jurul casei, pomii 
din curte dacă-i ai, porcul 
din cocină și găinile din 
coteț, dacă le ai). Zece

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. 2)
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După “marșul 
disperării” 

sindicaliștii au 
cerut “audientă” la 

prefect

Vremea va fi frumoasă 
și caldă pentru această 
dată. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin, cu unele 
înnorări în sud-vestul țării. 
Vântul va sufla slab până la 
moderat, cu unele inten
sificări în Banat. Tempera
turile maxime vor fi cuprin
se între 12 și 22 grade, iar 
cele minime între 2 și 10 

jgrade.

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
Fax 234483 

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 56% 
X la 90 de zile - 60%

k

Ministrul Alexandru 
Athanasiu în județul 

Hunedoara
Astăzi și mâine, ministrul Muncii și Protecției Sociale, 

dl Alexandru Athanasiu, efectuează o vizită de lucru în 
județul Hunedoara.

în prima zi a vizitei sunt prevăzute mai multe întâlniri 
de lucru la Universitatea Petroșani, ALOFP Petroșani, o 
conferință de presă în Valea Jiului - unde vor participa 
toți primarii din zonă - apoi la primăriile din Bănița, Baru 
Mare și Hațeg.

Sâmbătă, 27 martie, dl Alexandru Athanasiu va fi 
prezent la Călan - la Fabrica de mobilă -, apoi la 
Simeria, unde are loc o întâlnire cu sindicatele și presa. 
Ultimul punct al vizitei în județ îl reprezintă municipiul 
Brad și comuna Crișcior. (C.P.)

--------— . 

“Marșul disperării", cum a 
mai fost numită cea mai mare 
acțiune sindicală de după ’89 
în care cele patru confederații 
sindicale Cartel Alfa, BNS, 
CNSLR Frăția și CSDR - au 
scos în stradă miercuri, 24 
martie, un număr impresionant 
de manifestanți din numeroa
se sectoare economico-so- 
ciale, s-a încheiat și la Deva 
cu o scurtă întâlnire dintre 
liderii federațiilor județene de 
față și conducerea Prefecturii 
Hunedoara.

Cu această ocazie, pre- 
fectului.de Hunedoara, domnul 
Nicolae Stanca, i-a fost în
mânată lista de revendicări ale 
celor patru mari confederații 
sindicale care prevede în sin
teză adoptarea unei legislații 
adecvate pentru reglemen
tarea responsabilităților la nivel

ministerial, al funcționarilor pu
blici și consiliilor de adminis
trație din unitățile economice, 
crearea unui cadru legislativ în 
domeniul relațiilor de muncă, 
modificarea Bugetului de stat 
pe 1999 care să permită o 
protecție socială mai bună, re
structurarea FPS, o nouă po
litică fiscală care să conducă 
la relansarea economiei. De 
asemenea, se solicită revi
zuirea sistemului de tarifare și 
contractare pentru energia 
electrică, termică, gaze, com
bustibili, comunicații și nu în 
ultimul rând rezolvarea blo
cajului financiar la nivelul uni
tăților economice și reeșalo- 
narea datoriilor acestora pe o 
perioadă de până la 5 ^pi, cu

Corne! POENAR
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Piața Victoriei din Deva, la ora prânzului, sub razele 
binevoitoare ale soarelui de primăvară

Foto: Traian MÂNU I
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Bombardarea Iugoslaviei afectează grav pacea în Balcani și în Europa

DE AUTENTIC VANDALISM
Cu toate că nu s-au 

epuizat căile și mijloacele 
pașnice de a rezolva criza 
din Kosovo, forțele NATO 
s-au grăbit să bombar
deze Iugoslavia, această 
acțiune fiind calificată ca 
un act de vandalism. De
clanșarea războiului în 
Balcani și Europa este po
trivnică oricăror norme 
internaționale și chiar sta
tutului alianței militare 
care se erijează acum în 
postura de jandarm al lu
mii, care atacă pe cine și 
când vrea fără să dea so
coteală nimănui, din mo
ment ce își permite să 
bombardeze un stat su-

mai eficientă de a rein- 
staura încrederea și bunele 
relații între părțile aflate în 
conflict.

Revenind la sentimente 
mai bune, președintele 
Constantinescu n-a mai 
considerat, de data 
aceasta, ca fiind “necesară 
și legitimă intervenția 
NA TO în Iugoslavia. ”

Reacțiile internaționale 
după bombardamentele

veran și independent, 
membru ai ONU.

Bombardarea Iugosla
viei în noaptea de 24/ 25 
martie a.c. rămâne ca o pa
gină neagră în istoria NA TO 
și a lumii contemporane, 
creând, poate, premisele 
unui al treilea război mon
dial în acest veac, ceea ce 
ar însemna o gravă eroare 
și o lovitură dură la adresa 
păcii și civilizației. Cert
este faptul că nu prin război soldate cu pierderi de vieți 
se soluționează conflictele omenești, cu răniți și pagu- 
de orice natură ar fi ele, ci be de proporții au fost din 
pe calea dialogului și a ne
gocierilor duse cu bună la Consiliul de Securitate a 
credință și cu sinceritate 
constituie modalitatea cea

cele mai diverse. Oricum,

fost condamnată agresiu
nea de către Rusia și

China, însă acest orga
nism se vede neputincios, 
din moment ce NA TO con
sideră că poate să inter
vină, în numele demo
crației, în orice loc de pe 
glob unde cred că le sunt 
“lezate" interesele.

îngrijorarea ce a cu
prins populația din Bal
cani și din Europa, în 
preajma unei aniversări a 
NATO, nu face câtuși de 
puțin să crească credibi
litatea și autoritatea 
acestei forțe care se vrea 
a fi în realitate un jandarm 
internațional.

Nicolae TÎRCOB

fectului.de


Cuvântul liber 26 MARTIE 1999

O CRITICA CONSTRUCTIVA
Semnam cu câtva timp în urmă un articol cu 

tentă critică la adresa unor șefi de servicii din 
cadrul Centrului de Telecomunicații existent în 
municipiul Hunedoara. Diatriba avea ca țintă 
atitudinea sfidătoare și nepoliticoasă a acestora 
față de un abonat nemulțumit care reclama 
proasta funcționare a postului său telefonic. Din 
câte am aflat, această stare de fapt nu este 
singulară, devenind un supărător tabiet la Hune
doara.

Ca răspuns la cele scrise în ziar, primim din 
partea Biroului Relații cu Publicul și Mass-Media 
din cadrul Direcției de Telecomunicații Hune
doara o adresă din care spicuim următoarele: “în 
prezent, în municipiul Hunedoara se derulează o 
lucrare completă a rețelei locale de telecomu
nicații, lucrare care durează până la sfârșitul 
anului (...) Funcționarea defectuoasă a telefo
nului cu numărul 720.695 (al abonatului nemul
țumit din articol-n.n.) a avut loc în perioada 
preluării masive a abonațilordin concentrator în 
rețeaua nouă, lucru posibil datorită volumului 
mare de muncă într-un timp relativ scurt, fapt 
care implică accentuarea stress-ului la perso

nalul executant, cât și la cel care are relații cu 
publicul. în atenția noastră este încheierea cât 
mai rapidă a lucrării de investiții, simultan cu 
încheierea contractului de prestări servicii cu 
fiecare abonat în parte (...), obligând totodată 
schimbarea mentalității atât a personalului de 
execuție, cât și a celor care sunt în contact 
direct cu clientul...’’. în încheiere, ROMTELECOM 
își prezintă regretul pentru incidentul care a dus 
la nemulțumirea clientului, asigurându-ne că 
“articolul d-voastră ne-a fost de un real ajutor în 
vederea îmbunătățirii calității prestațiilor".

Morala nu poate fi alta decât aceea că 
după privatizare, deși rămasă monopol, 
ROMTELECOM a devenit o societate care este 
din ce în ce mai sensibilă la imagine, antre- 
nându-se să-și trateze abonații ca veritabili 
clienți. Din păcate, dacă înlocuirea stress-ului 
angajațilorîn telefonie cu politețea devine sarcină 
de serviciu, creșterea necontenită a prețului 
serviciilor ROMTELECOM nu poate înlocui greu
tățile financiare ale românilor cu gratitudinea.

A.SĂLĂGEAN

“încercăm să

- Conform noii legislații 
care vizează reforma în do
meniul sănătății, Spitalul CF 
Simeria aparține Casei de 
Asigurări de Sănătate a Trans
porturilor. Prin titulatură s-ar 
crede că doar angajații 
transporturilor feroviare pot 
beneficia de serviciile acestui 
spital. Așadar, cine sunt cei 
care beneficiază de serviciile 
medicale ale acestei instituții, 
domnule Alexandru Pașcău?

- Titulatura de spital CF nu 
împiedică înfăptuirea actelor 
medicale și aplicarea trata
mentelor oricăror persoane 
care se adresează acestei in
stituții. Prin urmare, beneficia
ză de tratament toate persoa
nele asigurate, atât la Casa de 
Asigurări* de Sănătate a 
Transporturilor, cât și cei asi
gurați la alte case de asigurări. 
Cei din urmă au obligația- de a 
deconta valoarea cheltuielilor 

atenuăm șocul 
alt sistem” 

serviciilor medicale prestate. în 
cazul în care asigurații în cadrul 
Casei de Asigurări de Sănătate 
a Transporturilor apelează la 
serviciile unui spital județean, 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate primește prin decont 
știma datorată de asigurații 
noștri.

Discuție cu 
dl Alexandru Pașcău, contabil 

șefia Spitalul CF Simeria

- Ce condiții li se oferă ce
lor internați aici pe perioada 
tratamentului?

- La Spitalul din Simeria exis
tă două secții și anume interne 
și chirurgie. Condițiile de cazare 
sunt bune, partea hotelieră nu 
creează nici un fel de probleme. 
Chiar și în timpul iernii instituția a 
fost complet încălzită, funcțio
nând în permanență centrala 
proprie. Nici la aprovizionarea

de trecere la
cu alimente nu s-au ivit proble
me. Aprovizionarea cu cele 
necesare se face în funcție de 
numărul bolnavilor internați. De 
regulă, achiziționăm produsele 
necesare de la agenți eco
nomici care practică prețuri 
mai mici și pot aștepta plata. 
Cu toate că alocația zilnică de 
hrană este doar de 13.500 lei, 
ne încadrăm bine în suma 
aceasta.

- în opinia dumneavoastră 
în ce etapă se află acum re
forma în domeniul sănătății?

- Reforma sanitară a sosit 
cu mare întârziere, iar înain-’ 
tarea ei se derulează lent și 
greoi. în aceste momente insti
tuțiile sanitare din țară în
cearcă să atenueze șocul de 
trecere de la sistemul vechi la 
cel nou. însă până la intrarea 
în normal a lucrurilor, cu si
guranță va mai trece ceva timp.

Cristina CÎNDA

re st i valul national de umor 
“Liviu Oros”
- ediția a V-a -

Astăzi și mâine, Casa de 
cultură din Deva este gazda 
celei de-a V-a ediții a Festi
valului național de umor desfă
șurat în amintirea remarcabilului 
interpret al umorului românesc 
Liviu Oros, ediție organizată de 
Consiliul Județean Hunedoara, 
Inspectoratul pentru Cultură și 
Centrul Județean al Creației Po
pulare, Casa de cultură și Con
siliul local ale municipiului Deva 
și Uniunea Artiștilor Plastici, 
Filiala Deva - Petroșani.

Astăzi, începând cu ora 
^16, are loc vernisajul Salonului

z

în ultima ședință a Consi
liului local al municipiului Deva 
s-a adoptat Hotărârea nr. 39 
care modifică impozitele și ta
xele locale pentru anul 1999. 
Articolul nr. 6 al Hotărârii insti
tuie o taxă de reclamă și pu
blicitate: '‘Contribuabilii care 
beneficiază de servicii de re
clamă și publicitate sub di-

■■ 

de caricatură și grafică sa
tirică (cele mai bune lucrări 
alcătuind catalogul actualei 
ediții) urmat, la ora 17, de con
cursul de interpretare la care 
participă interpreți amatori indi
viduali și cupluri de satiră și 
umor.

Laureații acestui concurs 
și ai celui de creație literară 
vor evolua mâine în cadrul Ga
lei laureaților (ora 17), festi
valul încheindu-se cu premiera 
Teatrului de Estradă Deva - 
“Un tun la tutun - Afacerea 
Țigareta N”. (G.B.) 

verse forme au obligația să în
cheie contracte în acest sens 
și datorează bugetului local o 
taxă de reclamă și publicitate 
de 2% din valoarea contrac
tului, exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată aferentă. Pentru fir
mele instalate la locul exer
citării activității, taxa este de 
50.000 lei/an/mp." Articolul nr. 7

f-----------------------------
I Arbitrii pentru I 

prima etapă a
[ returului Diviziei D [ 

28 martie
I Min. Ghelari - Min. ■ 
1 Teliuc, arbitri: Adrian Costea, ' 
| Mircea Brândușa și Tiberiu | 
| Nistor.

■ Met.Crișcior - CFR Mar- ■
■ moșim: Vasile Capotescu, 1 
| Traian Melha și Claudiu | 
| Durlescu.

I Parângul Lonea - FC ,
Paroșeni Vulcan: Petru Zlate, • 

| Remus Azamfirei și Ion Filipoiu. | 

| Min.Aninoasa-Victoria [ 
. Călan: Adrian Radu, Eduard . 
I Kovacs și Sorin Ciotlăuș.

I Min.Bărbăteni - CIF I 
| Aliman Brad: Zoltan Gergely, | 
^Aurelian Lagu și Cornel Pop. .

vine în completarea celui an
terior precizând că taxa de
vine exigibilă la data intrării în 
vigoare a contractului de pre
stare a serviciului de reclamă 
și publicitate. Contribuabilii au 
obligația să achite taxa de pu
blicitate trimestrial, până la 
data de 15 a ultimei luni din fie
care trimestru. (A.N.)

v

(-------------- '------------Vernisaj
Tiberiu Ealăzs

La Clubul “Construc
torul O.T.” din Hunedoara 
este organizată, în perioa
da 26 martie - 6 aprilie, 
cea de-a X-a expoziție 
personală de pictură și 
grafică a cunoscutului 
artist plastic hunedorean 
Tiberiu Balăzs. Vernisajul 
are loc astăzi, începând 

^cu ora 18,00. (G.B.) t

După “marșul disperam” 
sindicaliștii au cerut
“audientă

(Urmare din pag. 1)

un termen de grație cuprins 
între 6-12 luni.

Liderii de sindicat prezenți 
la întâlnirea cu prefectul jude
țului au mai precizat că neso- 
luționarea acestor revendicări 
riscă să conducă la declan-

la prefect
șarea grevei generale al cărei 
final poate fi imprevizibil.

Dl Nicolae Stanca i-a asigurat 
pe liderii de sindicat că ceea ce 
va depinde de autoritățile locale 
se va analiza și soluționa, iar 
problemele ce depășesc com
petența Prefecturii vor fi înaintate 
Guvernului României.

AUREL A FURAT 
MEDICAMENTELE!

în urma unei acțiuni organi
zate de lucrătorii Biroului Ordine 
Publică, a fost depistat Aurel 
Chira, 47 de ani, un recidivist din 
Deva fără nici o ocupație. S-a 
stabilit că individul, împreună cu 
Călin Claudiu Dioseghi, prin folo
sirea unei chei potrivite, a sustras 
dintr-un autoturism parcat în zo
na pieței agroalimentare o sa
coșă ce conținea medicamente 
și documente în valoare de 
5.000.000 de lei. Acestea apar
țineau SC Fidelis Farm SRL Sime
ria. Aurel este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de furt cali
ficat, iar Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Deva a emis pe nu
mele lui un mandat de arestare 
preventivă pe timp de 30 de zile.

PRIN BUCĂTĂRIE
Un alt hoț depistat de po

lițiști a fost Cornel Condor, 40 
de ani, din Simeria, muncitor la 
SC Reva SA. Profitând de fap
tul că fereastra de la bucă

tăria unui apartament de pe 
Aleea Plopilor din Deva era 
întredeschisă, a intrat în casa 
lui Nicolae Gruici, de unde a 
plecat cu bunuri în valoare de 
6.600.000 de lei.

CEI TREI TÂLHAR! 
DIN TIMIȘ. r

Trei tâlhari din județul Timiș 
au poposit nu de multă vreme 
și pe la Deva. Ei se numesc 
Daniel Măgurean, 26 de ani, 
Daniel Matusca, 20 de ani și 
David Morcovescu, 19 ani. Nici 
unul nu are vreo ocupație sta
bilă. Lucrători ai Biroului Poliției 
Criminale au stabilit că, într-un 
miez de noapte, cu o cheie po
trivită, au pătruns în aparta
mentul lui Dorin Drașoveanu. 
Prin violență l-au deposedat pe 
acesta de mai multe bunuri și 
bani. Tâlharii au fost arestați 
preventiv.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

0 lege [proiect) prin care nici pisica nu va 
scăpa neimpozitată

(Urmare din pag. 1) 

găini, zice părintele stat 
trebuie să dea fiecare anu
al cel puțin 200 de ouă. 
Două mii de ouă cu 1000 
de lei bucata te-au pricop
sit cu un venit anual impo
zabil de două milioane de 
lei. Că s-ar putea ca pomii 
să nu rodească? Nu e trea
ba fiscului; să rodească 
pentru că de aceea sunt 
pomi! Că găina s-ar putea 
să nu se ouă decât cât să 
pui sub o cloșcă?

Să se ouă că de aceea 
e găină!

Cu sursele de venituri e 
clar. Poate dintr-o eroare a 
scăpat neimpozitată pisica. 
Dar îi vine și ei rândul căci 
și ea produce venit scutin- 
du-te de paguba pe care ți- 
ar putea-o produce 
șoarecii.

Tot în același capitol II 
sunt redate veniturile nete 
globale impozabile și cotele 
și cuantumurile de impozit. 
Până la 12 milioane, venit 
neimpozabil. Ce depășește 
12 milioane se impozitează 
cu 18 la sută. De la 12 mili
oane și un leu la 48 de mili
oane, un impozit în sumă 
fixă de 2.160.000 plus 28 la 
sută asupra a ceea ce de
pășește 48 de milioane.

Peste 48 de milioane, 
12.240.000 în sumă fixă plus 
38 la sută asupra a ceea ce 
depășește 48 de milioane.

Ca fiscul să nu se com
plice cu încasarea la buge
tul de stat, în proiectul legii 
intervine sintagma "reținere 
la sursă”. I se vor supune: 
veniturile din salarii, din 
pensii, indemnizațiile din ac
tivități desfășurate ca urmare 
a unei funcții de demnitate 
publică aleasă sau a unei 

convenții civile de prestări. 
Cu partea impozabilă a 
acestor venituri contribua
bilul nu se va mai întâlni.

Proiectul legii a fost pu
blicat ca să ofere posibili
tatea completării lui prin 
contribuția cetățenilor, lată 
deci ce găsim necesar a 
semnala în aceste rânduri.

Nu este clar stabilit dacă 
soțul, soția și alte persoane 
care se gospodăresc împre
ună alcătuiesc fiecare câte 
un contribuabil care nu va 
plăti impozit pe primele 12 
milioane din venit. Se de
duce că, dacă unul dintre 
aceștia realizează un salariu 
lunar brut de un milion de 
lei, acela nu va plăti impozit 
pe salariu, la fel în cazul pen
siilor de maximum un milion, 
dar numai se deduce.

De asemenea, proiectul 
de lege nu face nici o legă
tură între ea și legea impo

zitelor și taxelor locale. Și 
ar mai fi multe de spus.

Proiectul este al unei 
legi moderne, inspirată din 
practica Apusului bogat că
tre care ne uităm cu jind de 
10 ani și care nu ne vrea 
nicicum. La o singură prac
tică a Apusului nu s-au uitat 
autorii proiectului: în țări ale 
Apusului, poate nu în toate, 
nu avem informații com
plete, atunci când se face 
totalizarea venitului global 
anual al unui contribuabil 
se face și suma cheltuielilor 
sale pentru o existență 
decentă după standardele 
lor. Dacă suma veniturilor 
este mai mare decât suma 
cheltuielilor, vine părintele 
stat și mai dă nu mai ia. 
Dacă statul român hiper- 
birocratizat și ros de corup
ție și dinăuntru și din afară, 
ar face tot astfel, ar da fali
ment cât ai zice CDR.
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“Plecăm cei cu necazuri,

dar rămân șefii”
Pe câțiva dintre lucrătorii de 

la SC Hidro Term Trans Pam 
găsit pe strada Traian din Călan. 
Pentru 6-7 blocuri din această 
zonă se schimba tronsonul de 
apă caldă și căldură. Nu ne-a 
trebuit prea mult timp pentru a 
ne convinge că oamenii lucrează 
fără tragere de inimă, ci mai 
degrabă a lehamite. Discuțiile 
ulterioare aveau să ne convingă 
de acest lucru, relevând faptul 
că la SC Hidro Term Trans tre
burile nu merg nici pe departe 
așa cum ar trebui. De ce sunt 
oamenii nemulțumiți? Pentru că 
pe o parte dintre ei îi așteaptă 
zilele negre ale șomajului. De 
fapt, șomajul a fost principalul 
subiect discutat la centrala 
termică.

“Eu lucrez de 8 ani la firmă, 
ne spunea Onișor Eugen, cu 
mare amărăciune. Am doi copii 
minori, iar soția îmi este cas
nică. in prezent salariul meu 
este de 600.000 de lei pe lună și 
am adunat mai multe datorii la 
asociația de locatari, ta CAR și 
bancă. Sunt pus pe lista de șo
maj, iar dacă acest lucru se va 
întâmpla, cu 400.000 de lei pe 
lună cât voi primi și cu datoriile 

\pe care le am, nu-mi rămâne 

0 ZI DE AUDIENTA IA PRIMĂRIE
9

Viața tot mai grea de la o zi la alta alături 
de numeroasele probleme care sunt la 

tot pasul fac de cele mai multe ori ca ușile prim
ăriilor să fie asaltate zilnic de oameni.

Care sunt problemele cele mai des sesizate 
în cadrul audiențelor, l-am rugat pe dl Petru 
Bora, primarul orașului Călan, să ne facă o 
scurtă sinteză a acestora, mai cu seamă că în 
ziua documentării noastre la Primăria din 
localitate era program de audiență. “Pro
blemele cu care vin oamenii la primărie sunt 
diverse, de la fondul funciar, unde trebuie să ne 
implicăm și noi, lipsa locuințelor, problemele 
sociale care derivă din imposibilitatea plății 
gazului metan, a căldurii, amânarea plăților în 
cazul ajutoarelor sociale, probleme care țin de 
gospodărirea străzilor, a satelor, precum și 
anumite litigii care există între părți de ani de 
zile. Sunt cazuri când oamenii vin la noi la 
interval de o lună, o lună și jumătate cu aceleași 
probleme, deși unele sunt de competența altor 
organisme. Doleanțele cetățenilor ce țin de 
competența directă a primăriei le rezolvăm într- 
un timp foarte scurt. Mai dificil însă este în cazul 
când pentru soluționarea unei situații trebuie 
antrenate mai multe organisme, aici am în 
vedere sesizările ce țin de fondul funciar.”

în audiență oamenii vin cu nenumărate 
probleme. Unii văd în primar omul care le poate 
rezolva orice, deși sunt multe lucruri ce nece
sită a fi rezolvate de alte instituții. Dar cum 
primarul este alesul obștii, trebuie să-i asculte 
chiar dacă ceea ce se solicită este departe de 
responsabilitatea primăriei.

r i
Itaid-anchetâ

mai nimic pentru copii și familie. 
Ce să mă fac? Am ajuns la dis
perare. "

într-o situație disperată sunt 
încă mulți oameni de la SC Hidro 
Term Trans. Cu o parte dintre 
aceștia am discutat la centrala 
termică a firmei. 
Ana Laszlo ne-a 
spus că pe lista 
de șomaj sunt 
27 de lucrători. 
“Se spune că nu 
mai sunt bani pentru salarii, că 
societatea are datorii, dar din 
câte știu avem de încasat mili
arde de lei. Avem familii, ce să 
facem?"

Din cele afirmate de oameni 
a reieșit faptul că “tot noi, cei de 
jos, am fost puși pe liber. în 
firmă sunt familii care au angajați 
mai mulți membri ai acestora, 
dar nici unul nu este trecut pe 
lista de șomaj."

Deși centrala termică unde 
am discutat cu acești oameni (și 
nu numai cu ei) este o investiție 
relativ nouă, din 12 martie a- 
ceasta nu funcționează. De ce? 
Pur și simplu nu mai primește 
gaz. “Marea noastră durere - a 
ținut să precizeze Hatnagy Ibolya 
- este că plecăm din firmă cei cu 

necazuri, dar rămân toți șefii. Eu 
am un copil, sunt întreținătoare 
de familie; ce-o să mă fac? în 
schimb sunt destui care au pă
mânt și alte posibilități pentru a 
duce un trai rezonabil. ’’ Un băr
bat aproape de vârsta pensionării 

a ținut să ne 
spună și el câ
teva cuvinte. Se 
numește Domi
nic Hordesc și 
de 32 de ani lu

crează în firmă. “După atâția ani 
de muncă aici, acum când să ies 
la pensie m-am trezit pe lista 
celor trecuți în șomaj. Mă doare 
sufletul nu altceva, domnule. ”

Că lucrurile nu merg cum ar 
trebui la SC Hidro Term Trans o 
demonstrează și faptul că o par
te dintre lucrători au făcut cursuri 
de recalificare pe care le-au plătit, 
dar în zadar. Fogarași Karol este 
unul dintre ei. A fost electrician 
și s-a recalificat în meseria de 
operator cazane. Nu i-a folosit 
însă la nimic, și el fiind trecut pe 
lista șomerilor.

in aceeași zi am încercat să 
discutăm cu cineva din condu
cerea firmei. Ne-a fost imposibil, 
la sediul firmei negăsind pe ni
meni care să ne dea ceva relații 

Pe viu, dintr-o zi de audiență de la Călan, 
am reținut câteva nume și o parte dintre 
necazurile care-i fac pe oameni să bată la ușa 
primăriei:

Augustin Breha,Crișeni, nr. 38: A venit la 
primărie să ceară aprobarea să fie păsuit cu o 
claie de fân pe care a făcut-o pe domeniul 
public până spre sfârșitul lui aprilie, întrucât are 
o vacă, iar de la primărie i s-a interzis să lase 
fânul în continuare aici. “Este singurul loc unde 
pot să pun fânul ca să-mi țin o vacă” a mai 
precizat omul în cauză. De asemenea, a mai 
cerut sprijin să i se atribuie și lui ceva teren, 
pentru că a lucrat 10 ani la colectiv, iar la 
împărțitul pământului nu l-a prins rândul."

Caterina Luca, strada Bradului, nr. 17/1: 
A rămas fără serviciu și este în ajutor social. în 
prezent este bolnavă și nu poate efectua cele 
cinci zile în folosul obștii, l-a mai solicitat 
primarului din Călan să fie păsuită acum înainte 
de Paști cu reținerea a 1/2 din ajutorul social 
pentru taxele comune să-și poată cumpăra 
ceva pentru familie.

Vasile Chiriac, Eminescuț 7/11: Aflat în 
pensie, se descurcă foarte greu în familie 
pentru că sunt în total opt guri de hrănit, dintre 
care șase copii. Până lunile trecute a fost trecut 
la cantina șocială, iar acum aproape nu mai au 
ce mânca.

Lipsa banilor, sărăcirea oamenilor de la o 
zi la alta îi face pe mulți primari să sufere 
alături de aceștia, întrucât se văd neputincioși 
în fața marilor drame ce domină tot mai nu
meroase familii.

în legătură cu aceste probleme. 
De unii am fost categoric refu
zați, spunând că numai șefii cei 
mari ne pot răspunde la întrebări.

Unde este 
adevărul?
Cum însă fiecare parte își 

are adevărul ei, directorul ge
neral al societății, dl Ștefan Bur- 
jan. ne-a precizat că toate aces
te disponibilizări s-au făcut din 
lipsa banilor și pe un termen 
limitat. “Nu a hotărât condu
cerea unității cine să plece, ci 
șefii de secție împreună cu sin
dicatul și cu lucrători de la ter- 
moficare. Față de anii trecuți, 
le-am asigurat pe lângă cele 15 
zile de preaviz un salariu in 
plus, iar dacă vom avea bani per
soanele trimise în șomaj vor fi 
rechemate la serviciu. în pre
zent datoriile sunt foarte mari, 
iar banii pentru salarii lipsesc".

Conducerea societății din 
Călan ne-a mai informat că une
le angajări ce s-au făcut erau 
necesare în firmă, iar în cazul 
contractelor de prestări servicii 
s-au angajat oameni la con
fecționarea containerelor, lucru 
refuzat de unii muncitori din 
societate.
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FĂltÂ CĂLDURĂ SI 
APĂ CALDĂ

Un fapt extrem de trist îl înregistrează orașul Călan începând 
cu 12 martie a.c. Și anume de la această dată orașul a rămas fără 
căldură și apă caldă. Motivul principal îl reprezintă neplata facturilor 
către “Romgaz" și “Conel” de către Hidrotrans Term SA pentru gaz 
metan și energie electrică care au atins sume deosebit de mari. 
Numai pentru gaz există o datorie de 2,4 miliarde de lei, pentru 
curent electric 2 miliarde de lei, la care se mai adaugă încă 2,5 
miliarde de lei penalizări pentru neplata la datele scadente a 
facturilor emise pentru energie termică și electrică.

Debitele foarte mari sunt generate de datoriile asociațiilor de 
locatari de aproximativ 5,4 miliaide de lei, sumă căreia i se mai 
adaugă 3 miliarde de lei de la agenții economici sau alte unități și 
instituții.

Potrivit unor opinii ale reprezentanților primăriei din Călan și a 
domnului Petru Bora, primar al orașului, în situația de față nu mai 
există nici o șansă de a se beneficia de apă caldă și căldură până 
la iarna viitoare, perioadă în care nu se știe dacă se va porni sau 
nu căldura, pvând în vedere marile datorii existente.

La Călan Băi pregătirile pentra sezonul turistic sunt 
in plină desfășurare. Noul complex turistic este 

aproape finalizat pentru a-și primi oaspefii
—-.

In dialog cu 
oamenii satelor

Recent, de către Primăria 
orașului Călan a fost declanșată 
o acțiune care vizează un dialog 
cu oamenii satelor ce aparțin 
administrativ teritorial de oraș.

Noul dialog cu oamenii din 
aceste sate, spun conducătorii 
primăriei din Călan, este benefic 
întrucât în fiecare primăvară 
există o multitudine de probleme 
de interes gospodăresc - dru
muri, curățenie, iluminat, între
ținerea pășunilor etc.

. Până în prezent asemenea 
dialoguri au fost organizate la 
Strei Ohaba, Sântămăria de Pia
tră, Sâncrai și Călanul Mic, Nă- 
dăștia de Jos și Strei.

Impozite mai 
mici cu 50 la 

sută
în ultima ședința a Consi

liului local Călan s-a revenit la o 
hotărâre anterioară prin care 
impozitele pe clădiri datorate de 
către persoanele fizice au fost 
reduse cu 50 la sută. Inițial, 
prima hotărâre emisă de către 
Consiliul local Călan a fost con
siderată “pe lângă lege" și “s-a 
sugerat” încadrarea în grilele de 
impozite prevăzute de Legea 15.

Hotărârea a fost luată întru
cât posibilitățile financiare ale 
locuitorilor Călanului sunt tot 
mai mici chiar dacă această 
reducere afectează bugetul local 
cu peste un miliard de lei.

La baza hotărârii de redu
cere a impozitelor a mai stat și 
creșterea foarte mare a impo
zitelor pentru clădiri de la 35000 
lei pe an la aproximativ 500.000 
de lei, lucru considerat de către 
autoritățile locale exagerat.

Se va 
redeschide 

fabrica de pâine
După un an de zile de când 

a fost închisă fabrica de pâine 
din Călan - datorită problemelor 
financiare - într-un scurt timp 
aceasta va fi repusă în funcțiune.

Redeschiderea fabricii de 
pâine aparținând SC Panicor SA 
Hunedoara este posibilă datorită 
SC Tofan Pan București care 
investește în producția de pani
ficație din zonă circa 120.000 de 
dolari, bani utilizați în retehno- 
logizarea întregului flux de pani
ficație. Investiția care se va ter
mina într-un timp scurt va crea 
peste 100 de noi locuri de mun
că în Călan.

Pe lângă pâine se inten
ționează și producerea de bis
cuiți și alte specialități.

Locul întâi pe județ la fotbal«
Recent, echipa de fotbal 

a Școlii Generale din Călan 
condusă de profesorul 
Laieș Budiul a obținut locul I, 
la Hunedoara, în urma 
derulării ultimei etape a 
întrecerii județene de fotbal 
consacrată elevilor.

în urma acestui rezultat 
obținut, tinerii fotbaliști de la 
Școala Generală din Călan 
vor reprezenta județul 

Pagină realizată de: 
Valentin NEAGU, Cornel POENAR

Hunedoara la etapa interju
dețeană care va avea loc la 
Simeria în luna aprilie.

Rezultatul obținut și în 
acest an - locul I pe județ - 
reprezintă o încununare a 
efortului depus în timp pentru 
pregătirea elevilor în domeniul 
sportiv, fapt confirmat și de 
locurile foarte bune 
înregistrate în anii trecuți în 
întrecerile de fotbal.

De vreo câteva luni, în Ora
șul Nou funcționează și un se
diu al Consiliului local. Ei bine, 
în ziua prezenței noastre la 
Călan, aici am găsit mai mulți 
interlocutori de la care am aflat 
lucruri demne de reținut.

Primele noutăți le-am aflat 
de la Elena Pleșan, asistentă 
socială în cadrul primăriei. Am 
aflat astfel că întregul program 
care se desfășoară aici (în afara 
ședințelor de consiliu) este 
structurat pe zile, începând cu 
ora 10 și încheindu-se la ora 18.

îndeobște, înainte de 
prânz sunt audiențe. Lunea, 
de exemplu, între orele 10-12, 
după programul afișat ar trebui 
să fie prezent primarul. Mar
țea, între aceleași ore, vice- 
primarul, iar miercurea, secre

Sunt așteptați 
parlamentarii

tarul. După amiaza, până la 
ora 18, pe rând, de la înce
putul săptămânii vor fi re
prezentate zilnic comisiile 
economică, juridică, urbanism 
și socială. Tot aici sunt afișa
te hotărâri ale Consiliului 
local și ale altor instituții jude
țene. Oamenii vin și plătesc la 
sediu taxele pentru contrac
tele de închiriere pentru tere
nuri. Desigur și alte probleme 
îi interesează pe cetățeni. Pe 
unele le și rezolvă fără a mer
ge până la primărie în orașul 
vechi, pe altele nu, dar primesc 
informații legate de acestea.

Am discutat în acest nou 
sediu și cu loan Berar, con
silier PSM.

- O parte dintre cetățeni 
știu deja că aici pot afla multe 
lucruri despre ceea ce-i inte
resează. Nu se cunosc legi, 
hotărâri ale unor instituții, ale 
consiliului local, ordonanțe de 
urgență etc. Se pot rezolva și 
unele probleme personale. 
După părerea mea acest se
diu este foarte bine venit în 
acest loc central al orașului. 
Totuși, se așteaptă mai mult 
de la acest spațiu. Din discuții 
a reieșit faptul că acesta ofe

ră condiții dintre cele mai bune 
pentru un dialog dintre 
cetățenii orașului Călan, re
prezentanți ai Prefecturii, Con
siliului județean. Sunt așteptați 
parlamentarii, toți cei care pot 
sprijini bunul mers al lucrurilor 
într-un oraș unde oamenii o 
duc din ce în ce mai greu. A 
mai reieșit din discuții că oam
enii Călanului și-au dat votul 
celor aleși pentru că li s-au pro
mis multe, pentru că au sperat 
într-un trai decent. Or, nu prea 
s-a întâmplat acest lucru. Dim
potrivă, sunt tot mai dezamăgiți.

lată de ce se simte nevoia 
prezenței parlamentarilor și a 
celor ce dețin puterea în județ 
într-un dialog real și fertil cu 
cetățenii, pentru că orașul 
este într-o gravă suferință.
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* HAȚEG, pe str.Progresuiui, 
nr. 1 (în spațiu! secției foto). Telefoane: 
770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate.

s.c. hteiwpfl s.a. ?

z Face o nouă reducere de preț cu y 
, ocazia Sărbătorilor de Paști pentru \ 
/ toate produsele tricotate din stoc, $ 
/ respectiv: pulovere, jachete, bluze 
' etc. pentru adulți și copii.

O afacere la cheie este 
întotdeauna...
• Un dosar complet pentru crearea unei 

mici întreprinderi

• Ușor de înțeles de câtre nespecialiști

• Testată de mai multe persoane care 

au creat deja o astfel de afacere

• O idee de afacere care a dovedit că poate 

aduce beneficii foarte bune
• Bazată pe cifre reale (capital initial, rata 

profitului, investiții etc.)

• O idee nouă care are un mare potential 

de dezvoltare

• Sau o idee veche, dar care este încă de 

mare actualitate

Colecția «Afaceri la cheie» 

Crescătorie de găini pentru carne și ouă

Dacă v-ati săturat de probleme bănești, 

Dacă doriți să faceți ceva în viață,

Atunci, este momentul sâ deven iți 
propriul dvs. stăpâni

r --------------"

SI TU CD NOI ÎN TARA SFÂNT Ă

O vizită
la pragul dintre milenii 

porțile Ierusalimului se deschid și pentru români. 

Pelerinaj 2000 oferă excursii în grupuri organizate, 
începând cu luna aprilie 1999, la prețuri foarte 
avantajoase, plătibile cash, în rate sau cu credit la 
Banca Internațională a Religiilor. Prețul de 780$, 
pentru perioada de 7 zile, acoperă absolut toate 
serviciile.

Se asigură:
■ avioane și autocare moderne
■ hoteluri de 3 și 4 stele
■ 3 mese pe zi
■ ghid permanent și documentație în 
limba română

înscrierile se fac la agenția autorizată:

în Tara Sfanta

MAXI COM - Deva
Tel 054. 23 46 80

PRIMA ARDELEANA - Sibiu
Tel. 060i 21

COLIBRI - Timișoara
TeL 05& 1986.D4

/

Utilizatori de armaturi pentru 
instalații interioare!

Doriți sâ faceți economie de timp și bonT? >

E simplu. Apelați la serviciile societății COMAT 
DEVA S.A unic REPREZENTANT pentru județul 
Hunedoara al societății clujene ARMATURA SA - 
producătoare de furnituri pentru instalații interioare. In 
această calitate,’ vă oferim orice produs din 
programul de fabricație al societății ARMĂTURA 
S.A., la prețul producătorului.

Informații la tel. 054/223.350, 233.137 sau la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOTI, SERVICII PENTRU FIECARE!

<___________ __________ ______________________ >

VINDE:
CASE REMARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT

1500 ER-I

Cosa de marcat cu memorie fiscala CARAT 1500 ER-t este 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

7 Memorie fiscala energoindependenlă de păstrare a circuitului realizat 
Io 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

7 Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

7 Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole Io magazine și 
1.400 articole la restaurante

7 Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
V Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)

V Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

7 Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 S + TVA

INFORMII LA FEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIEWh „

Ooigtere

Completați ACUM cuponul de mai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare în cel mai scurt timp. 
..................----------------------------- ---------- ----............................................................... -...........................
□ DA, vâ rog să-mi expediați GRATUIT pachetul meu cu informații suplimentare despre 

colecția «Afaceri la cheie»;

Firma......

Nume......

Localitatea

Sect./Cod

.................................Domeniul de activitate

..... Prenume.................................... Funcția

..........Str..............................................Nr.... Bl. ... Sc. ... Et.... Ap.... 

Jud....................................... Tel...............................Fax............................Tel
(13761 

Expediafi CHIAR ASTĂZI acest talon pe adresa: RENTROP & STRATON, Grup de Editură și Consultanță în 

Afaceri, O.P 54, C.P. 46, sector 1, București. Puteți expedia cuponul și prin fax, la numărul (01) 320 38 84.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
1

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
Comercializează, prin depozitul din Deva, 

Str. Depozitelor, nr.l, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.

IMPORTANT

IMPORTANT
SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE

Anunță deponenții persoane fizice la 
CREDIT BANK - Sucursala Hunedoara că 
începând cu data de 10 martie 1999 pot să se 
prezinte la sediul din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.16, în aceeași clădire cu Credit-Bank, pentru 
a încheia contractele în vederea primirii 
contravalorii depozitelor constituite la Credit 
Bank - Sucursala Hunedoara.

Relații suplimentare zilnic, de luni până 
vineri, între orele 8-16, la telefoane: 092/ 
495307; 092/787839; 092/788675, 627233.H

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.
I —



Consiliul de Administrație al 
SC "CR1ȘBUS” SA BRAD
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ 

A ACȚIONARILOR în data deI
10.04.1999, ora 10, în sala mare a 
Primăriei municipiului Brad.

în cazul în care la data de mai sus adu
narea nu va fi statutară, se amână pe data 
de 13.04.1999, la locul și ora menționate mai 
sus. Procurile de reprezentare se depun la 
sediul societății până la data de 09.04.1999.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Brad, str. Goșa, nr.44, zilnic, între orele 7- 
10 sau la telefon 054/651242.

Societatea de Investiții 
Financiare Banat Crișana

Sucursala Deva
cu sediul în Deva, strada 22 Decembrie nr.

3H/ a, et. 2, camera 2 
organizează CONCURS pentru ocuparea 

postului de
referent specialitate

Condiții:
- studii superioare juridice, economice, teh

nice, de preferință bărbat, vârsta maxima-35 de 
ani, disponibilitate la deplasări, permis de con
ducere ctg. B.

Dosarele vor fi depuse până la data de 
504.1999, la sediul Sucursalei Deva și vor cu- 

i prinde : cerere de înscriere la concurs, copie 
diplomă studii, curriculum vitae.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
j sucursalei, telefon 233 537sau la sediulSIFBanat 
I Crișana din Arad, telefon 057/234198.

f--------------------------------------------------------------------- 3---------------------
Conducerea Societățiir

Comerciale COMSIM SA Simeria
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR la data de 8 aprilie 1999, ora 12, la 
sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 1998;
2. Raportul Consiliului de Administrație și descărcarea 

de gestiune a administratorilor;
3. Raportul Comisiei de cenzori;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 1999;
5. Completarea statutului societății;
6. Diverse.

i Relații la telefon 054/261513.

• Aventuri la firul ierbii (26-1); 
1 li Flacăra - Hune- 
Idoara: Negociatorul
| (26-1);
■ U Parâng - Petroșani:
■ întâlnire cu Joe Black (26- 
I 29); Impact nimicitor (30-1);
K

U Cultural - Lupeni: | 
Furnicutze (26-29); Mortal | 
Kombat 2 (30-1); .

Dacia - Hațeg: 007 . 
și Imperiul zilei (26-29);1 
întâlnire cu Joe Black (30-1 
1); I

Vf Zarand - Brad: |
Alien 4-Renașterea (26- 
29); Cortul (30-1);

J Patria - Orăștie: 
Armă mortală 4 (26-29); 
Cea mai frumoasă 
meserie din lume (30-1).

I 
I 
I
I
I

NU UITATIr
UBER'

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

ANUNȚ IMPORTANT!r
1. în conformitate cu prevederile art.8 (3) din Legea 

finanțelor publice locale nr.189/1998 și a Legii bugetului 
de stat pe anul 1999, nr.36/1999, unitățile plătitoare și 
persoanele fizice care au reținut impozitul pe salarii din 
drepturile salariate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare au obligația virării impozitului pe salarii 
la data plății salariului în contul bugetului județului în 
cotă de 10% pentru lunile ianuarie, februarie și martie și 
în cotă de 15% pentru luna aprilie și lunile în continuare, 
pe anul 1999.

Contul Consiliului județean în care se virează im
pozitul pe salarii este 213202 la care se adaugă codul 
fiscal al unității plătitoare deschis la Trezoreria Deva.

în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a cotelor 
din.impozitul pe salarii cuvenit bugetului județului, se 
va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru încasarea sumelor cuvenite acestui buget și a 
majorărilor de întârziere prin aplicarea dispozițiilor 
legale.

ANUNȚ IMPORTANT!
r

2. începând cu anul 1999, viza anuală a autorizațiilor 
de funcționare a activităților autorizate pe baza liberei 
inițiative în conformitate cu Decretul Lege nr.54/1990 se 
acordă de către Consiliul județean Hunedoara, care de 
altfel a eliberat autorizațiile.

Pentru acordarea vizei pe acest an, deținătorii auto
rizațiilor vor prezenta de la organele fiscale din teritoriu 
dovada achitării integrale a impozitelor și taxelor pe

distribuitor autorizat al produselor: 
Joe, Knorr, Ferfelis, Ferrero, biscuiți Paris, 

Stalinskaya, Perfect, Angelli 

angajează agenți comerciali 
pentru județul Hunedoara, 

inclusiv Valea Jiului.
Informații la tel. 234349, 
între orele 10,00 - 20,00.

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județean? Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU TRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, 
modificată și completată cu HG nr.361/1998, 94,665% din acțiunile

Societății Comerciale “TRANSPORT UZINAL” - S.A. CĂLAN•
cu sediul în CĂLAN, str. Furnalistului, nr.17 D, județul Hunedoara, cod fiscal R 10381069, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/196/1998, având: ■

Obiectul principal de activitate: servicii de transport pe calea ferată.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

3.217.050 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem I): 2.684.560 mii lei.
Pierderea în semestrul I 1999: 57.947 mii lei.
Structura acționariatului la data de 12.03.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 121.817 94,665
S.I.F - -
P.P.M. 6.865 5,335
Manager - -
Total 128.682 00,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 3.045.425.000 lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 91.362.750 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 15.04.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 22.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, teL 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

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

/Tf] ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 39,96 % din acțiunile

Societății Comerciale “CONSMIN” - SA
cu sediul în Petroșani, str. M. Viteazu, nr. 11, județ Hunedoara, cod fiscal R 2135110, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1530/ 1992.

Obiectul principal de activitate: Construcții montaj
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 6.492.375 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 10.665.620 mii lei 
Profit net în semestrul I an 199E : 336.364 mii lei.
Structura acționariatului la data de 7.05.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 103.775 39,96
SIF 109.168 42,04
FFM 46.648 17,96
Manager 104 0,04
TOTAL 259.695 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 41.012 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 4.256.020.300 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare de 127.680.609 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 15.04.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 22.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

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

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

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

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


& Cuvântul liber 26 MARTIE 1999

Schimb de experiență 
medicală

Prin intermediul Primă
riei Hațeg, în cursul acestui 
an va fi organizat un 
schimb de experiență între 
Spitalul orășănesc Hațeg și 
o stațiune balneoclimate
rică situată lângă localita
tea Săckingen din Germa
nia. De la spitalul din Hațeg 
vor pleca în Germania un 
medic, o asistentă medi
cală și unul din conducă
torii instituției medicale.

Se urmărește o perfecțio
nare a acestora în tehnica

I 
I
I 
I
I Hârtie in loc de 

țigări
Chiar așa! Doi țipi din Gă- 

I iești, județul Dâmbovița, s-au 
| apucat de afaceri la Deva. Dar 
Inu oricum. Unei lucrătoare de 

la SC Plus Corn SRL, Marian 
| Ulei și Eduard Gheorghe i-au 

| înlocuit patru cartușe de țigări 
■ Viceroy puse la vânzare cu 
• alte patru care conțineau 
| hârtie.

[ Cu Opel-ul fără 

I permis
| Poliția criminală Deva l-a 
■ depistat pe Mihail Horea Sicoe, 
! 26 de ani, din Deva, adminis- 
I trator la SC Pasecond SRL L__ —______

S-a aprobat înființarea 
“Galeriilor de artă” ale 

municipiului Hunedoara
Pentru că nu se mănâncă și nu se 

poate măsura, “cultura" este o defavori
zată a bugetelor de austeritate. Astfel, 
orice inițiativă pozitivă în acest domeniu 
merită a fi menționată și eventual 
lăudată.

De curând, Consiliul local Hunedoara 
a aprobat în ședința din luna martie a.c. 
înființarea instituției de cultură “Galeriile 
de artă" ale municipiului Hunedoara. 
Instituția va fi amenajată în spațiul din str. 
G. Enescu, nr. 6, disponibilizat de SC 
Cora SA și va funcționa în subordinea 
directă a Casei de cultură.

Pentru amenajarea spațiului, Consi
liul local a aprobat alocarea din bugetul 
local a sumei de 82 milioane lei (C.M.)

TVR I
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 5 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 Jurnal, 
meteo, sport. Ediție specială 
21.00 Patinaj artistic 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport 23.15 
Planeta Cinema

TVR 2
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 

medicală, respectiv în modul 
de conducere folosit în insti
tuțiile de sănătate nemțești. 
Se va pune accent pe instru
irea în domeniul medical al 
fizioterapiei. în contrapartidă, 
din Germania va sosi la Ha
țeg un cadru medical specia
lizat care să instruiască per
sonalul spitalului în vederea 
folosirii unei aparaturi mo
derne donate spitalului, apa
ratură ce permite realizarea 
unei mari game de analize 
medicale. (A.S.)

Deva. în urmă cu mai multă 
vreme, acesta a sustras un 
autoturism marca Opel Kadett, 
aparținând lui Traian Clonța, cu | 
care a circulat pe drumurile ■ 
publice fără a avea permis de J 
conducere. Mai mult chiar, auto- I 
turismul nu era înmatriculat. | 

Minori în noapte [
Era în jurul orei 1,30 când a 

doi minori de 16 ani au fost ! 
prinși în flagrant în timp ce I 
furau dintr-un autoturism bu- | 
nuri. Sunt doi elevi, unul din ■ 
Hunedoara, iar altul din Ilia.

Este vorba de Andrei | 
Marius Dan și Lucian Daniel I 
Popa. -

Rubrică realizată cu ' 
sprijinul iPJ Hunedoara I

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 Eliza
beth R (s) 23.30 Conviețuiri

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 11.30 Odiseea americană 
(do) 12.00 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

O școală strigă după ajutor
La Școala generală nr. 2 

din Brad învață peste 750 de 
copii. An de an cererile pentru 
înscriere la această școală au 
crescut, fapt care demon
strează calitatea actului de 
învățământ de aici. Din păcate 
însă problemele cu care se 
confruntă școala sunt extrem 
de grave. Cea mai mare dintre 
acestea este cea privitoare la 
spațiul total impropriu în care 
se desfășoară activitatea: 
După cum declara dna luliana 
Mihalea, directoarea instituției, 
activitatea se desfășoară în 
patru localuri diferite ampla
sate pe strada Horea. Clădirile 
sunt foarte vechi și prezintă 
deteriorări mari ale pereților, 
tavanelor și acoperișurilor. 
Practic, nici unul dintre cele 
patru localuri nu mai prezintă 
vreo garanție, structura de re
zistență fiind foarte slabă. Igra
sia este omniprezentă, canali
zarea lipsește și grupurile so
ciale sunt complet necorespun
zătoare. Din păcate, această 
realitate există de foarte multi 
ani, cheltuielile pentru o even
tuală renovare fiind enorme. 
Totuși, pentru o rezolvare pe 
termen lung a problemei după 
1990 s-au demarat lucrările la 
ceea ce trebuia să fie noua 
școală nr. 2. Școala urma să 
aibă 24 de săli de clasă, o sală 
de sport și o grădiniță, bene
ficiind de toate dotările mo
derne. Lucrările au mers relativ 
bine, mai ales în perioada de 
după 1997, clădirea fiind rea
lizată în proporție de 85%. încă 
în anul 1995 a fost dată în fo
losință grădinița, iar pentru 
acest an era prevăzută recep

ția întregului obiectiv. Din pă

După ce s-a impus la nivel național, 
“Provincia Corvina” e recunoscută și pe plan local

în originala economie de piață românească, 
"produsele” de cultură și artă trăiesc un adevărat 
paradox. Cunoscătorii, care apreciază un tablou, o carte 
sau o revistă literară, sunt în general intelectuali săraci 
care nu au bani pentru astfel de necesități. Iar cei care au 
bani nu prea apreciază astfel de "chestii ciudate” și se 
orientează spre alte “extravaganțe”. Astfel că oricât de 
valoroase ar fi “produsele" artistice, ele supraviețuiesc 
greu concurenței kitch-ului și inculturii.

Bunăoară revista hunedoreană de cultură, literatură 
și artă “Provincia Corvina" a fost nevoită să-și suspende 
temporar apariția din motive financiare. în timpul celor doi 
ani de apariție trimestrială, revista a cules aprecieri 
unanime, fiind premiată la Salonul de Carte Oradea 1998 
pentru "merite editoriale deosebite și reușita formulă de 
intrare în spațiul revuistic românesc." în plus, ca o 
consecință directă a prezenței pe scena literar - artistică 
a acestei reviste, anul trecut în Hunedoara au fost 
lansate 11 cărți a nouă autori, iar pentru perioada

următoare este așteptată apariția a încă trei cărți. în 
ciuda acestor reușite, în trimestrul III 1998, revista ajunsă 
la numărul șapte a intrat în impas financiar. Acest lucru a 
determinat conducerea revistei, director onorific Victor 
Isac, redactor șef Eugen Evu, să apeleze prin intermediul 
fundației patronatoare "lancu de Hunedoara" la sprijinul 
financiar al Consiliului local Hunedoara.

Spre lauda sa, Consiliul local a înțeles "nevoia de 
publicitate culturală a municipiului Hunedoara pe criterii 
valorice", și a aprobat preluarea revistei sub egida sa, 
asigurând finanțarea apariției trimestriale într-un tiraj de 
500 de exemplare. Costurile, actuale ținând de realizarea 
acestui tiraj în condiții grafice corespunzătoare, se ridică 
la 5 - 6 milioane lei/ număr, cheltuieli care abordate 
trimestrial nu constituie, în opinia aleșilor hunedoreni, un 
efort deosebit pentru bugetul Consiliului local.

Felicitări pentru înțelegere Consiliului local, iar dinspre 
"Provincia Corvina” să auzim numai de bine.

Ciprian MARiNUȚ

presă 23.35 Tropical Heat (s, ep. 
34)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 11.00 Melrose 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 - Un altfel de jurnal 23.50 
Urmărire generală

ACASĂ
7.00 Misterioasa doamnă (s/r)

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

cate, reglementările legale ulte
rioare trec acest obiectiv din 
administrarea Ministerului Edu
cației Naționale, respectiv a 
Inspectoratului școlar județean, 
în administrarea Consiliului lo
cal al municipiului Brad. Ca ur
mare lucrările au fost întrerup
te, fără a mai exista perspec
tiva finalizării lor într-un viitor 
apropiat.

Situația este cel puțin bi
zară, reglementările legale ne- 
fiind de natură a rezolva ase
menea situații. Este corect ca 
în viitor obiective investiționale 
de. acest gen să fie adminis
trate de către consiliile locale, 
însă lucrările care au fost exe
cutate în proporție de 80-90%, 
așa cum este cazul la Brad, 
trebuie finalizate tot din fonduri 
de la ministerul de resort. în 
caz contrar, este puțin probabil 
că ele vor mai putea fi termi
nate în foarte scurt timp. Buge
tul propriu al Primăriei munici
piului Brad va fi extrem de re
dus în acest an și nu va per
mite nici măcar conservarea 
lucrărilor executate deja. în

10.00 Celeste se întoarce (s/r)
10.45 Viața noastră (s/r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.15 Așii 
înălțimilor (f/r) 14.15 Surorile (s) 
15.00 Marimar (s, ep. 47) 16.00 
Guadalupe (s, ep. 154) 17.00 
Viața noastră (s, ep. 17) 18.00 
Dragoste și putere (s, ep. 338)
18.45 înger sălbatic (s, ep. 3)
19.30 Fudge; Tom și Jerry (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (s, ep. 
42) 21.00 Minciuna (s, ep.2)
21.45 Surorile (s, ep. 70) 22.30 
Pariziana (dramă/ltalia/Franța 
1957)

PRIMA TV

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) 2C 00 Ca
mera ascunsă (div.) 20.30 Alegeți 

aceste condiții există pericolul 
să fie deteriorată clădirea ceea 
ce ar duce la pierderi însem
nate. Situația școlii nr. 2 a fost 
prezentată atât Inspectoratului 
școlar cât și forurilor de con
ducere locale și județene. S-a 
promis tot sprijinul însă posi
bilitatea de rezolvare rămâne 
incertă.

Primarul municipiului Brad, 
dl Aurel Benea, a declarat că 
va susține într-o viitoare întâl
nire cu premierul Radu Vasile 
necesitatea finalizării lucrărilor 
la școala nr. 2, cerând un aju
tor financiar din partea execu
tivului. Este singura posibilitate 
viabilă de a ajuta școala și de a 
preîntâmpina o eventuală ca
tastrofă la vechea școală. Cert 
este că indiferent dacă noua 
școală va fi finalizată sau nu, 
continuarea activității în con
dițiile actuale, în clădiri care 
datează din 1861, devine o 
afacere mult prea riscantă. Și, 
nu trebuie să uităm, în joc este 
chiar viața unor copii.

Andrei NiSTOR

filmul preferat! 22.00 Știri 22.30 
Ucigaș în noapte (f.a SUA ’89) 
0.00 Poveste cu stafii (thriller 
SUA’82)

HB0
10.00 Atacul marțienilor (SF 

SUA 1996) 11.45 Goana după 
copii (dramă SUA 1993) 13.30 
Sanctuarul (thriller SUA 1997)
15.15 Urmărirea (dramă SUA 
1998) 16.45 Războiul fiarelor: 
Rețeaua 17.15 Mica prințesă 
(dramă SUA 1995) 19.00 Ana
conda (thriller, SUA 1997) 20.30 
Braconierul (thriller SUA 1996)
22.15 Linia erotică (co. SUA 
1995) 0.15 Jurnalul pantofului 
roșu: întâlnire în tren (er.)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știri locale

Vineri, 26 martie
3 BERBEC

Vă caracterizează azi 
curiozitatea și hărnicia E bine 
să nu vă amestecați în 
problemele ce nu vă privesc. 
Financiar, stați bine. Nu fiți avari 
și geloși! Invidia este o 
trăsătură urâtă de caracter.

3 TAUR
Nu-i obosiți pe alții cu 

problemele dv familiale. Dacă 
sunteți mulțumiți de condițiile 
actuale, nu veți da atenție 
posibilităților de schimbare ce 
apar în această săptămână.

O GEMENI
Aveți idei excelente legate 

de finanțe, dar mai trebuie să 
așteptați până să le puteți 
aplica. Vor interveni mici 
probleme cu sănătatea, care 
se dovedesc a fi trecătoare. 
Ar fi bine să vă vizitați medicul.

Z RAC
Rezistați ademenirii venite 

din partea prietenilor, mai ales 
dacă partenerul este gelos, 
deoarece o întrunire veselă 
poate duce la un incident 
neplăcut. O veche cunoștință 
se poate transforma în 
dragoste.

O LEU
Vă concentrați întreaga 

energie asupra activității la 
locul de muncă. Vă asigurăm 
că merită. Se prevăd întâlniri 
decisive, veți cunoaște oameni 
importanți pentru dv.

Z FECIOARĂ
Aveți mari satisfacții profe

sionale, deși sunteți supra
solicitat. Nu acceptați decât 
sarcinile cele mai importante. 
Mulți profită de calitățile și- 
capacitatea dv de muncă.

O BALANȚĂ
Sunteți pentru schimbări, dar 

ați putea dicta și niște condiții. 
Asocierea în afaceri cu cineva 
este bună, dar împârțiți sarcinile 
înainte de a începe. Azi sunteți 
echilibrat, starea generală este 
bună.

O SCORPION
Va trebui să învățați că cea 

mai importantă proprietate a 
universului este iubirea, lubiți- 
vă aproapele ca pe dv înșivă și 
veți deveni un creștin adevărat. 
Aveți nevoie de răbdare căci 
șefii vă caută nod în papură.

O SĂGETĂTOR
Relațiile personale trec îh 

prim-plan. Puteți da frâu liber 
sentimentelor, nu vă veți lovi de 
nici un refuz, nu veți avea 
decepții. Veți clarifica unele 
neînțelegeri eronat percepute.

O CAPRICORN
Pentru rezolvarea unor 

probleme foarte intime, ascul
tați recomandările partenerului. 
Sursa dv de energie poate fi 
mai aproape decât credeți.

3 VĂRSĂTOR
Nu încercați să le-o luați 

tuturor înainte. Oricum, puteți fi 
aparte și genială în același timp; 
în primul rând în privința modei, 
dar și a muncii profesionale.

□ PEȘTI
Partenerul vă va cere să nu 

mai visați tot timpul. Răspundeți- 
i că atunci nu ați fi un Pește. Cu 
cât sunteți mai visător în viața 
personală, cu atât sunteți mai 
pragmatic profesional.

iiercscsp
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
2585 mp,Deva DN 7, lângă 
pompa de benzină Naghi & 
Oii, preț 9 DM/mp, nego
ciabil. Tel. 059152039, 
094619830.(9077)

• Vând livadă cireși pe 
drumul Coziei. Tel. 220844, 
218377, (9087)

• Vând parcele teren intra
vilan în Orăștie, zona spitalul 
nou, pretabile mici con
strucții. Suprafața unei par
cele 67 mp, tel. 094/863647 
(9914)

• Vând teren la Mintia. 
Informații la tel. 665162 
(3964)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483,092 712716.(9050)

• Vând vilă cu spațiu co
mercial, Costinești-Constan- 
ța. Tel. 041 734592. (9056)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, decoman
dat, multiple îmbunătățiri, 
135.000.000, negociabil.Tel. 
218216.(9079)

• Vând apartament 2 ca
mere, posibilități privatizare, 
Orăștie, Mureșului, tel. 
242416 (9902)

• Vând apartament 2 ca
mere, semidecomandat, 
central, parter, Orăștie, tel. 
242119. 99903)

• Vând casă cu gaz, 
Căstău, str. Morii, nr. 257 B, 
Moldovan Ileana. (9909)

• Vând casă, Orăștie, M. 
Kogălniceanu, nr. 17, tel. 
241290, preț convenabil. 
(9912)

• Vând două case cu 
grădini și pământ în loc. 
Renghet, corn. Geoagiu. Preț 
150 milioane lei, negociabil. 
Informații tel. 261163 sau 
211448, după ora 16. (3963)

• Vând cabană lemn, de- 
montabilă, utilizabilă pentru 
comerț, 24 mp, Brad, tel. 
094/258700 (6880)

• Vând chioșc, preț con
venabil, în piața Hune
doara. Tel. 092/405005.

• Vând casă, trei camere, 
anexe, Crișcior, str. Zarand, 
nr. 81. (6881)

• Vând Mercedes 190 D și 
Ford Escort 1,6 D, ambele 
înmatriculate persoană fi
zică. Tel. 094 511953.

basculabil, CI. Tel. 261365 
(8969)

• Vând combină C14, de 
recoltat cereale, preț con
venabil. Tel. 092/405005.

• Vând piese BMW 318. 
Tel. 216483, 092 712716. 
(9050)

• Vând tractoare româ
nești. Tel. 092 734066, 092 
495888 (9064)

• Vând motocicletă Minsk 
125 cmc, preț negociabil. 
Bretea Mureșană, 64. (2466)

• Vând Renault 9 GTD (1,6 
Diesel), an fabricație 1987, 
înscris persoană fizică. Deva, 
tel. 621376 (3955)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună, preț negociabil, 
tel. 651739, între orele 19- 
23. (6878)

• Vând Seat Terra 1,4 D, 
frigorifică, izotermă, -20 
grade C, consum 3,5-4 1/100 
km, an fabricație 1992, în
scrisă, stare foarte bună, tel. 
094/561545 (9911)

• Vând camion IFA Robur, 
1987, 6 tone, 25 mc, prelată, 
CIVT, persoană fizică, 5000 
DM, negociabi, tel/fax: 054/ 
242580 (9913)

• Vând Renault 11 TXE, 
stare excepțională, CIVT, 
persoană fizică, preț ne
gociabil, tel/fax 054/242580 
(9913)

• Vând tractor U650, cu 
plug. Informații familia Ră
sădea Stelică, sat Balomir, 
nr. 83, Hațeg sau tel. 777682 
(9562)

• Vând tractor 445 DT și 
utilaje: pluguri două brăz- 
dare, trei brăzdare pentru 
445 și 650, discuri, mașini 
semănat și altele. Informații 
tel. 094/290150 (9564)

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

• Vând familii albine. Tel. 
247081 (8986)

• Vând frigider Arctic 240 
I, aragaz cu rotisor, televizor 
color. Tel. 216483, 092 
712716.(9050)

• Vând motor tractor U 650 
și remorcă 5 tone bas- 
culabilă. Tel. 247165. (9055)

• Vând congelator Philips 
240 I și două rafturi pentru 
magazin. Tel. 213916. (9072)

• Vând mașină de cusut 
industrială MCI 4, trifazic, 
nefolosită, 4 milioane lei. Tel.

(2467) 228905.(9074)

• Vând cai și combinator 
pentru tractor U 650. 
Săcămaș, nr.10. (9069)

• Vând baionetă, sec. 
XVIII, floretă, 4 scaune 
tapițate Lengel, vană fontă. 
Tel. 217694.

• Vând injector motorină, 
videorecorder, mașină cusut 
electrică, boiler electric 5 I, 
calorifere, colțar bucătărie. 
Tel. 222365. (2463)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000), vi
deo, satelit. 092/368868. (2737)

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

• Cumpăr celulare defecte, 
decodez și repar telefoane 
celulare GSM, rapid și ieftin. 
Tel. 094/859958 (9833)

• Vând motor Saviem, stare 
bună, carcasă ambreaj, arc, 
aripă și alte piese Saviem, preț 
6 milioane. Orăștie, Cojo
carilor, 10 A. (9906)

• S.C.A.C. Mascof SRL 
Orăștie vinde materiale de 
construcție, uși din stejar, 
mobilă la comandă, țevi plas
tic, cu inserție de aluminiu și 
fitinguri pentru încălzire 
centrală la prețuri fără con- 
curență.Tel. 241268 (9988)

• Vând utilaje agricole 
pentru tractor 445, remorcă 
basculabilă, disc, prășitoare, 
circular, Geoagiu, sanatoriul 
TBC. (9910)

• Vând mașină injectat 
mase plastice, total auto
matizată, Toss (Cehia), 88 
grame, 7500 DM, negociabil, 
tel/fax 054/242580 (9913)

• Vând urgent mașină în
ghețată germană, două 
brațe, antenă parabolică cu 
telecomandă, TEC 4 capete, 
cântar balanță 10 kg, prețuri 
convenabile. Tel. 651423. 
(6879)_____________________

• S.C. Espera SRL Hațeg 
vinde pesticide, sămânță 
cartofi, soiurile Sânte și 
Desiree, certificată de Institu
tul cartofului Brașov. Infor
mații la tel. 094/598639, 
770151 (9563)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere casă 
cu curte, gaz, telefon, garaj, str. 
Călugăreni. Tel. 058 220447, 
813657, după ora 19. (8965)

SC UNISEM S.A. 
BUCUREȘTI 

scoate la concurs postul de DIRECTOR și
CONTABIL SEF la Sucursala Hunedoara în data 

de 16.04.1999.
Cerințe obligatorii:
■ studii superioare de specialitate (Facultatea de Horticultura sau 

Agronomie pentru postul de director și Academia de Științe Economice 
pentru postul de contabil șef);

■ vechime in muncă minimum 15 ani;
- vechime în funcție de minimum 3 ani.
Dosarele se vor depune, in plic inchis, la secretariatul Sucursalei 

Hunedoara (localitatea Orăștie, str. Gării, nr. 10) până la data de 
15.04.1999, ora 14,00 și vor cuprinde:

■ Diploma de studii și foaia matricolă;
■ Copie după cartea de muncă;
- Curriculum vitae;
- Note de apreciere sau calificative de la cele mai importante locuri de 

muncă.
Relații suplimentare privind tematica de concurs la telefon 01/ 

2100785'

• Ofer pentru închiriere 
garsonieră în Deva. Tel. 
730190.(9075)

• închiriez/cumpăr stupină 

populată, ceară, inventar 
apicol. Tel. 623662. (9060)

OFERTE DE 
SERVICII

• Transport ,1 t Renault 
Trafic. Tel. 216483, 092 
712716.(9050)

• Firmă particulară an
gajează instalatori pentru 
instalații sanitare și încălziri. 
Tel 261861. (9084)________

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electrici
eni, constructori, Canada, 
termen lung. Tel. 01/ 
8985819. (OP)

• Locuri de muncă în 
străinătate. Salariu occi
dental. Informații, înscrieri, 
selecție 01/8948821, 333lei/ 
sec. (OP)

• Caut femeie pentru în
grijit o gospodărie la țară. Tel. 
217256.(9059)

• Caut familie pentru a 
locui la țară, nu oferim sa
lariu, nu cerem chirie. Tel. 
231288.(9081)

DIVERSE

• Blonde, brunete, roș
cate, sexy, te așteaptă 
numai pentru întâlniri. Su
nați la 01/8948521, 400 lei/ 
sec. (OP)

• Tarotul, astrologia, 
ghicitul, cărțile vă ajută să 
treceți mai ușor peste pro
blemele personale. Sunați 
la 0.1/8948022, 264 lei/sec. 
OP)

• S.C. Cristal SA Sar- 
mizegetusa convoacă adu
narea generală a acțio
narilor în data de 01 04 
1999, pentru aprobarea 
bilanțului la 31.12.1998. 
(9561)

COMEMORĂRI

• Mulțumind tuturor celor 
care le-au fost alături, soțul 
Liviu și fiica Mihaela amin
tesc că se împlinesc șase 
săptămâni de la trecerea în 
neființă a celei care a fost

EUGENIA JURJ
soție și mamă de excepție. 
Suflet blând, Dumnezeu să 
te odihnească I (9083)

• La data de 27 martie 
1999 se împlinesc cinci ani 
de la decesul celui care a 
fost

MEZEI NICOLAE
Parastasul de pomenire 

la 27 martie 1999, ora 12. 
Odihnească-se în pace ! 
Familia și frații. (2457)

• Au trecut două ano
timpuri nedrept de dure
roase de când minunata 
noastră fiică, soră și cum
nată

ADINELA DUMULESC
trăiește doarîn sufletele celor 
care au iubit-o. Dispariția sa 
a lăsat un gol imens pe care 
nu-l poate umple dorul și 
amintirile. Ne este dor de 
zâmbetul și bunătatea ta 
nemărginită. Nu o să te uităm 
niciodată. Dumnezeu să te 
odihnească în pace suflet 
bun și necăjit, cu-n destin 
nefericit. Cât ai trăit ai muncit 
și te-ai ales doar cu un mor
mânt. Parastasul de po
menire duminică, 28 martie, 
la Biserica din satul Covragi. 
Familia. (9078)

• Au trecut șapte ani de 
când ne-a părăsit dragul 
nostru soț, tată și bunic

I0AN MINIȘCA
lăsând un gol imens în 
sufletele noastre. Paras
tasul de pomenire va avea 
loc în 27 martie 1999, ora 
11,30, la cimitir. Familia. 
(9057)

CONVOCARE
Consiliul de Administrație al SC Vidra Confex SA 

Hunedoara, în conformitate cu statutul societății, con
voacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR în ziua de 13.04.1999, ora 15,00, la 
sediul societății din Hunedoara, str. 9 Mai, nr.2.

în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar în data de 

13.04.1999, Adunarea Generală se va ține în ziua următoare, 
respectiv în data de 14.04.1999, la aceeași oră și adresă.

ADUNAREA GENERALĂ va avea următoarea 

ordine de zi:
1. Prezentarea raportului de gestiune al adminis

tratorilor și aprobarea acestuia.
2. Prezentarea raportului comisiei de centori.
3. Prezentarea Bilanțului contabil și a conturilor de 

profit și pierdere pe anul 1998 și aprobarea acestora, în 
baza Raportului Comisiei de Cenzori.

4. Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 1999.
5. Aprobarea nivelului de creditare.
6. Diverse.
Materialele cuprinse în ordinea de zi a Adunării 

Generale pot fi studiate zilnic între orele 9-15 la sediul 
societății din Hunedoara, str. 9 Mai, nr.2.

• Se împlinesc șase săp
tămâni de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost 
scumpul nostru soț, tată și 
bunic

prof. STELIAN 
POPESCU

Comemorarea sâmbătă, 
ora 11,30 la Cimitirul Orto
dox Bejan Deva. Vei ră
mâne veșnic în amintirea 
noastră și a celor care te- 
au cunoscut. Odihnește-te 
în pace ! Familia. (9088)

• Soția Mimi, fiica An
dreea, ginerele Codruț și 
nepoțica Georgiana anunță 
cu tristețe împlinirea a șase 
săptămâni de la trecerea în 
neființă a

ec. GHEORGHE 
DREGHICI

Ne este tare dor de zâm
betul și bunătatea lui ne
mărginită. Parastasul are 
loc sâmbătă, 27 martie a.c., 
ora 12,1a Biserica Ortodoxă 
din str. M. Eminescu, Deva.

DECESE

• Soția Verghelia, fiicele 
Liliana și Marinela, ginerii 
Marius și Nicolae, nepoata 
Flavia anunță cu adâncă 
durere în suflet dispariția 
după o grea suferință a 
dragului lor devotat soț, tată 
și bunic

VIOREL BISORCA
de 60 de ani. înmormân

tarea azi, ora 13, la Ilia. Nu- 
I vom uita niciodată. (3966)

• Colegii de muncă din 
cadrul Filialei S.C. Devamin 
S.A. și S.M. Mintia Vețel 
sunt alături de ing. Berari 
losif în greaua pierdere 
survenită prin trecerea în 
neființă a tatălui său și 
transmit pe această cale 
sincere condoleanțe fa- 
miliei îndoliate. (3948)

SC SARMISMOB SA DEVA
cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 8, convoacă 

în data de 07.04.1999, ora 10,00, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea>
loc la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

- Raportul administratorilor,-
- Raportul comisiei de cenzori;
-Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1998;
- Analiza și aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1999;
- Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea 

Generală se va ține a doua zi, 8.04.1999, în același 
foc și !a aceeași oră.



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
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TOATE LA CELE MAI MICI PRETURI

83RATE avans 2W0
- Cumpărătorii Hli trebuie să meargă cu giranfii la bancă, CEC, notariat etc, 

contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
■ Cea mai mică dobândă -5% pe lună; calculată numai la soldul rămas 

rezultă o dobândă reală medie de numai 2,7% pe lună

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA CU UN PAS ÎN FATĂ
r

IIamaiiha ÎiUiihaJaaxa, DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara. * oraștie, str. n. Bâicescu, nr.n . tei. 247499

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
(la 1 milion de lei)

i SUMA RÂTEl SUMA
OORÂNZi

'OTA . PI A
I

.3.334 50.000 133.334
83.334 45.834 129.168
83.334 41.667 125.001
83.334 37.500 120.834
83.334 33.334 116.668
83.334 29.170 112.504
83.334 25.000 108.334
83.334 20.834 104.168
83.334 16.667 100.001
83.334 12.500 95.834
83.334 8.333 91.667
83.334 4.167 87.501
Total dobândâ 325.006 lei

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

325.006 lei
k______________________________________________________________________

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

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIUNATULUI DIVIZIEI r, SENIORI SI JUNIORI

Etapa XIV - 28 martie 1999
Min. Ghelari Min. Teliuc..................
Parângul Lonea FC Paroșeni.................
Met. Crișcior CFR Marmosim...........
Min. Aninoasa Victoria Călan............
Min. Bărbăteni CIF Al. Brad.................
Constr. Hd. FC Dacia Orăștie - stau

Etapa XV - 4 aprilie 1999
Dacia Min. Ghelari...............
Min. Teliuc Parângul.....................
FC Paroșeni Met. Crișcior...............
Constr. Hd. Min. Aninoasa...........
Vict. Călan Min. Bărbăteni...........
CFR Marmosim CIF Al. Brad - stau......

Etapa XVI - 10 aprilie 1999
Parângul Dacia Orăstie.............
Met. Crișcior Min. Teliuc..................
Min. Aninoasa CFR Marmosim...........
Min.Bărbăteni Constr. Hd....................
CIFAl. Brad Vict. Călan...................
FC Paroșeni Min. Ghelari - stau......

EDIȚIA 1998 ■ 1999
f

Etapa XIX - 2 mai 1999
Parângul Lonea Met. Crișcior................
Dacia Or. Min. Aninoasa...........
Min. Teliuc Min. Bărbăteni...........
FC Paroșeni CIFAl. Brad.................
CFR Marmosim Vict. Călan..................
Min. Ghelari Constr. Hd.-stau........

Etapa XX - 9 mai 1999
Min. Aninoasa Min. Ghelari...............
Min. Bărbăteni Dacia Or.......................
CIF Al. Brad Min. Teliuc..................
Vict. Călan FC Paroșeni..................
Constr. Hd. CFR Marmosim...........
Parângul Met. Crișcior - stau.

Etapa XXI - 16 mai 1999
Parângul L. Min. Aninoasa...........
Min. Ghelari Min. Bărbăteni...........
Dacia Or. CIF Al. Brad.................
Min. Teliuc Vict. Călan..................
FC Paroșeni Constr. Hd....................
Met.Criscior CFR Marmosim - stau.

Etapa XXIV - 6 Iunie 1999
CIFAl. Brad
Vict. Călan 
Constr.Hd.
CFR Marmosim 
FC Paroșeni
Min. Bărbăteni

Etapa XXV
Min. Aninoasa
Met. Crișcior 
Parângul L.
Min. Ghelari 
Dacia Or.
CIFAl. Brad

Etapa XXVI
CIFAl. Brad
Constr. Hd.
CFR Marmosim 
FC Paroșeni
Min. Teliuc 
Victoria Călan

Met. Crișcior...............
Parângul L...................
Min. Ghelari...............
Dacia Or.......................
Min. Teliuc..................
Min. Aninoasa - stau.

13 iunie 1999
Min. Bărbăteni...........
Vict. Călan..................
Constr. Hd....................
CFR Marmosim...........
FC Paroșeni.................
Min. Teliuc - stau.

20 iunie 1999
Min. Aninoasa...........
Met. Crișcior...............
Parângul L...................
Min. Ghelari...............
Dacia Or......................
Min. Bărbăteni-stau.

Etapa XVII - 18 aprilie 1999
Min. Ghelari Parângul Lonea.........
Dacia Or. Met. Crișcior...............
FC Paroșeni Min. Aninoasa...........
CFR Marmosim Min. Bărbăteni...........
Constr. Hd. Cif Al. Brad..................
Min. Teliuc Vict. Călan - stau.

Etapa XVIII - 25 aprilie 1999
Met. Crișcior Min. Ghelari...............
Min. Aninoasa Min. Teliuc..................
Min. Bărbăteni FC Paroșeni.................
CIFAl. Brad CFR Marmosim...........
Vict. Călan Construct. Hd..............
Dacia Or. Parângul Lonea - stau.

Etapa XXII - 23 mai 1999
Min. Aninoasa 
Min. Bărbăteni 
CIF AL. Brad 
Vict. Călan 
Constr. Hd.
CFR Marmosim

Met.Criscior................
Parângul L...................

- Min. Ghelari...............
Dacia Or........................
Min. Teliuc..................
FC Paroșeni - stau.

Etapa XXIII - 30 mai 1999
Met. Crișcior * Min. Bărbăteni...........
Parângul L. CIFAl. Brad..................
Min. Ghelari Victoria Călan............
Dacia Or. Constr. Hd....................
Min. Teliuc CFR Marmosim...........
Min. Aninoasa FC Paroșeni - stau.

NOTA Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, 
de la ora 9,00 echipele de juniori, de la ora 11,00 
echipele de seniori.

Echipele CIF Aliman Brad seniori și juniori vor 
disputa jocurile de acasă pe terenulAS A Aurul Brad 
din Crișcior (Gurabarza).

Echipa de juniori Parângul Lonea va disputa jocurile 
pe terenul Jiu! din Petrila.

CUPA ROMÂNIEI:
Semifinale - 23 iunie 1999, ora 17,00- TUR 

-26iunie 1999, ora 11,00-RETUR
Finala se va disputa în data de 29 iunie - ora 17, 00, 

pe terenul CFR Marmosim din Simeria.
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