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Română
Dacă umorul românesc n-ar 

fi devenit mai sărac cu un 
zâmbet, în urmă cu ani de zile, 
prin plecarea dintre noi a 
reputatului artist hunedorean 
Liviu Oros, vineri (26 martie) 
toți cei care l-au cunoscut l-ar fi 
sărbătorit la aniversarea zilei 
de naștere...N-a fost să fie așa, 
dar de urări tot a mai avut parte 
iar amintirea e încă vie, fie și 
prin desfășurarea constantă a 
Festivalului național de umor 
ce-i poartă numele.
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Iugoslavia sub ghilotina 
suveranității limitate

De câteva zile 
Iugoslavia trăiește în 
coșmarul războiului 

declanșat de NATO, sub 
bagheta dirijorilor americani. 
Este o tragedie: mor sârbi, 
mor albanezi, oameni 
speriați de moarte se 
refugiază în țările vecine, 
inclusiv la noi, în România. 
Distrugerile provocate în 
localitățile bombardate 
asupra obiectivelor econo
mice și bunurilor populației 
civile vor da Iugoslavia înapoi 
ca dezvoltare economică și 
socială cu câțiva zeci de ani.

Toate acestea se petrec 
datorită faptului că sârbii au 
refuzat să semneze în Franța 
acordul de pace cu albanezii 
înarmați din Kosovo, 
considerându-se că Milo- 
șevici declanșează un 
genocid .împotriva acestei 
provincii. înfuriat peste 
măsură că sârbii nu au 
acceptat tratatul în forma 
propusă, Clinton și-a

Organizată în acest an de 
Consiliul Județean Hu
nedoara, Inspectoratul pentru 
Cultură și Centrul Județean al 
Creației Populare Hunedoara- 
Deva, de Casa de cultură și 
Consiliul local ale 
municipiului Deva și de 
Uniunea Artiștilor Plastici, 
Filiala Deva-Petroșani, cea 
de-a V-a ediție a reunit pe 
parcursul a două zile (26-27 
martie) participanți din toată 
țara, în cadrul a trei secțiuni:

mobilizat aliații din' NATO și a 
recurs la intervenția militară 
peste capul ONU și în pofida 
opoziției Rusiei și Chinei.

Argumentul principal 
pentru justificarea atacului I

( BĂ2B0IUL DIN BALCANI

a constituit teza potrivit 
căreia Iugoslavia, deși 
suverană și independentă, 
nu are voie să facă ce vrea în 
Kosovo, că nu-i este permis 
să încalce drepturile 
populației de acolo la 
autonomie șt, într-o 
perspectivă de trei ani, la 
independență prin referen
dum. Milosevici a fost stabilit 
ca țintă principală, a fost 
comparat ( [/rin diabolizare) 
cu Saddam Husein, preșe
dintele dictator al Irakului, și 
*s-a declanșat războiul până 
când președintele iugoslav 
va semna tratatul. într-un 

caricatură, creație literară și 
interpretare.

Salonul de caricatură, a cărui 
temă generală a constituit-o 
“Umorul popular", s-a dovedit a 
fi un incitant prilej pentru 30 de 
artiști, desenatori, caricaturiști 
și graficieni de umor de a-și 
măsura priceperea și imaginația 
prin “consistența" zâmbetelor și 
a reacției privitorilor. Apreciind 
valoarea artistică, expresi
vitatea stilistică și calitatea 
poantei răzbătute din conținutul

anume fel, tragedia care s-a 
abătut asupra Iugoslaviei 
pare mai curând consecința 
unui duel de orgolii Clinton - 
Miloșevici, cel din urmă fiind 
pedepsit pentru că nu a 

acceptat “pacea americană”.
Teza menită să justifice 

războiul împotriva Iugoslaviei 
seamănă ca două picături de 
aoă cu teoria suveranității 
limitate prin care Brejnev 
justifica invadarea Cehos
lovaciei în 1968, teză 
combătută vehement de 
democrațiile occidentale la 
vremea respectivă, dar care 
acum a fost îmbrățișată de 
NATO, fără să recunoască 
oficial. în numele suveranității 
limitate a fost înfrântă 
mișcarea primăverii de la 
Praga și, în numele aceluiași 
principiu, este împiedicată 

lucrărilor, juriul (alcătuit din 
dnii Mircea Bâtcă - preșe
dinte, Horia Crișan și Liviu 
Stănilă) a evaluat drept bun 
nivelul calitativ al concur
sului, acordând următoarele 
premii: pr.l - Radu Roșianu 
(Hunedoara); pr.ll - Liviu 
Pencea (Giurgiu); prill - 
George Gavrileanu (Gura 
Humorului); pr.l (cădeți) -

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 3)

Iugoslavia să-și rezolve 
problemele interne.

Acum războiul a început, 
americanii și aliații lor fac 
harcea-parcea o țară 
frumoasă și care în multe 
privințe era mai prosperă 
decât România.

Nu spun că înainte de 
război nu au fost masacre 
și nu s-au făcut greșeli, atât 
din partea sârbilor cât și a 
albanezilor din Kosovo. Dar 
este mai bine acum decât 
inainte? Nu se mai putea, 
totuși, negocia, în loc să se 
recurgă la arme? Mai ales 
că se știa că sârbii nu vor 
ceda ușor, în spiritul 
tradiției lor de luptători. 
După cum se vede, 
Miloșevici nu semnează, ci 
se pregătește, probabil, de 
un război la sol și poate, 
cine știe?, de o luptă de 
partizani. Și ne punem 
atunci întrebarea: cui 
folosesc toate acestea?

Ti beriu IS TRA TE

majorează, începând cu data de 29.03.1999, nivelul ratelor 
de dobânzi la certificatele de depozit vândute, astfel:

Certificate de depozit % pe an
- cu scadența la 3 luni 65
- cu scadența la 6 luni 61

Banca Comercială Română
Banca de care aveți nevoie!f

Implicații ale noilor 
reglementări fiscale 

asupra activității 
agenților economici

Discuție cu d,l ec. Grigore Arșoi, 
vicepreședinte al Filialei județene 

Hunedoara a AGER
- Știm, die vicepreședinte, 

că recent la Sucursala Băncii 
Comerciale Române din Deva a 
avut loc o întâlnire organizată 
de Filiala Hunedoara a 
Asociației Generale a Eco
nomiștilor din România, 
abordând tema”lmplicații ale 
noilor reglementări fiscale 
asupra activității agenților 
economici." Ce scop a avut 
manifestarea și ce probleme s- 
au dezbătut cu acest prilej?

- Există o seamă de legi și 
acte normative care nu clarifică 
în profunzime aspectele 
esențiale legate de reglemen
tările fiscale, fapt ce provoacă o 
serie de greutăți în activitatea 
agenților economici. De aceea 
și la recenta întâlnire a unor 
membri ai Filialei județene 
Hunedoara a Asociației 
Generale a Economiștilor din 
România cu oameni de afaceri 
hunedoreni s-au luat în discuție, 
pentru a fi aduse apoi la 
cunoștința organelor compo
nente, principalele probleme 
care privesc reglementările 
actuale în materie de finanțe.

- Ce au vizat referatele 
prezentate cu acest prilej?

- Așa cum sublinia dl ec. 
Gheorghe Blaj, director general 
al Direcției Generale a Finanțelor 
Publice și Controlului Financiar 
de Stat, în conjunctura actuală 
legislația fiscală este atât de 
complicată încât contribuabilul - 
agent economic - are nevoie de 
un consultant economic care 
să-l' sfătuiască în luarea 
deciziilor corecte. Ca urmare, se 
resimte acut necesitatea 
adoptării unei legislații fiscale 
simple, suple și pe înțelesul 
tuturor, atât pentru cetățeanul 
plătitor de impozite cât și pentru 
datornicul de plăți, urmărind ca 
aceștia să nu tindă spre 
evaziune, ci să colaboreze cu 

finanțele. înțelegând că au atât 
drepturi cât și îndatoriri, 
contribuabilii au imaginea clară 
că atât administrația cât ți 
politicienii nu trebuie să fie 
corupți, ei știind că un buget nu 
se poate clădi fără plata unor 
impozite și taxe rezonabile.

în același context, dl ec. Emil 
Moise, comisar șef adjunct, 
vorbind despre istoricul și 
prezentul Gărzii Financiare, a 
adus în atenție o serie de 
aspecte legate de activitatea și 
evoluția acestui organism. 
Pentru a funcționa corect, s-a 
relevat necesitatea să fie 
stabilit prin lege statutul 
comisarilor Gărzii Financiare 
care să reglementeze clar, 
unitar și precis drepturile și 
obligațiile lor, în concordanță cu 
principiile societății democratice. 
In același timp au fost subliniate 
atribuțiile acestui organism 
referitoare la controlul activității 
de producție, prestări servicii, 
construcții, comerț în legătură 
cu îndeplinirea obligațiilor 
fiscale ale acestora.

Abordând probleme 
concrete referitoare la 
aplicarea OU nr. 50/ 1998, 
privind regimul de autorizare a 
agenților economici care 
realizează venituri din I 
vânzările de alcool, băuturi I 
alcoolice, produse din tutun și îl 
de cafea, dna ec. Mariana 1 
Topliceanu, de la Administrația ț 
financiară a municipiului . 
Hunedoara, a evidențiat o serie 
de prevederi care sunt 1 
considerate confuze și 
inechitabile. Spre exemplu, s-a 
arătat că un comerciant en gros j 
de astfel de produse are de

A consemnat 
Nico/ae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3) j 
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Buget mai mic cu
2 miliarde

Prin OU 15/1999 ce modifică 
Ordonanța nr. 27 din 1994 
referitoare la stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, 
autoritatea publică locală 
câștigă dreptul de a stabili 
singură nivelul acestor prelevări. 
Din cele declarate de dl loan 
Glodeanu, primarul orașului 
Hațeg, reducerea taxelor și 
impozitelor locale va diminua 
bugetul primăriei pe acest an cu 
2 miliarde de lei. Propunerea 
primarului este ca taxele pe 
clădiri să fie reduse cu 25 la sută, 
iar la terenuri să se plătească 
impozit primăriei până la o 
suprafață de 1000 de mp. Peste 
această suprafață terenul este 
considerat a nu se mai încadra 
la intravilan. Se preconizează, 
de asemenea, o reducere 
importantă a taxelor percepute 
de primărie pentru afișele, 

anunțurile și firmele cu 
caracter publicitar care sunt 
expuse pe teritoriul public.

în opinia primarului de 
Hațeg autonomia acordată 
primăriilor înseamnă doar 
transferarea obligației 
colectării dărilor greu de 
prelevat de la nivel central la 
nivel local. “De ce bugetul 
primăriei nu beneficiază decât 
de cotă parte, 35 la sută, din 
impozitul pe salarii în timp ce 
toate accizele, impozitele pe 
profit și TVA-ul sunt colectate 
în continuare, centralizat, la 
București ? O autonomie 
locală reală ar presupune ca 
70-80 la sută din totalul taxelor 
și impozitelor prelevate la nivel 
local să rămână la primărie.

A. SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 3)
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•Directorul, curtenitor și 

insinuant:
- Domnișoară, eu de mult 

vreau să vă cer ceva!
- Să știți, domnule director, 

că și eu de mult sunt de acord 
cu cererea dumneavoastră...

gWEST BANK
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% 
k X la 90 de zile - 60% Â 
( X
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Conferințe de presă

O PREZENTĂ MAI ACTIVĂ
Vineri, 26 martie a.c., s-a 

desfășurat la sediul Primăriei 
municipiului Deva o conferință 
de presă organizată de 
Asociația luptătorilor în 
Revoluția din Decembrie 1989. 
Au fost prezenți dl Carol 
Panduru, președinte, Ștefan 
Crăciun și Gheorghe Firczack, 
vicepreședinți, precum și dl col.

Problemele tării, în atentia P.S.D.Rr ' r
Conferința de presă 

desfășurată vineri, la sediul 
PSDR din Deva, a adus în 
prim-plan situația deosebită 
din Kosovo creată de 
bombardamentele NATO. 
Liderii județeni ai PSDR au 
apreciat că „România are 
obligația morală de a nu-și 
lovi prietenii în momentele 

în rezervă losif Bogdan, 
președintele comisiei de 
cenzori. într-un comunicat pus 
la dispoziția jurnaliștilor, 
Asociația își prezintă punctele 
de vedere referitoare la situația 
social-economică din țară 
precum și la situația recent- 
izbucnitului conflict NATO - 
Iugoslavia. în primul rând, 

grele. De aceea, PSDR 
consideră că țara noastră nu 
trebuie să se implice militar 
în acest conflict, numai 
umanitar dacă situația o va 
impune”. în decursul istoriei 
s-a mai apreciat: „România 
a avut doi mari prieteni: 
Marea Neagră și poporul 
sârb, fapt ce trebuie să ne dea 

asociația se solidarizează cu 
mișcările sindicale, fără însă a 
susține nostalgiile comuniste 
ale unora dintre participants 
la aceste mișcări. ,,Noi nu 
putem să fim indiferenți la 
realitățile social-economice 
ale țării”, spunea dl Firczack.

Andrei NiSTOR
(Continuare în pag. 3)

de gândit tuturor.”
In cadrul conferinței de 

presă, dl Dumitru Ifrim, 
deputat PSDR de 
Hunedoara, a mai 
informat pe cei prezenți că 
între problemele prioritare

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 3)
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Tricolorii au pierdut două 
puncte prețioase

ROMÂNIA - 
SLOVACIA 0-0

Sâmbătă seara, pe stadionul "Lia Manoliu” 
din Capitală, tricolorii, prin slaba lor evoluție și 
rezultatul obținut (un chinuit 0-0), au produs 
multă amărăciune în rândurile iubitorilor fot
balului. Imuni la semnalul dat de comportarea 
submediocră a selecționabilHor în partida ami
cală cu Israelul, când ai noștri au jucat șters, 
neconcludent, responsabilii de la federație și 
selecționerul Pițurcă nu s-au ocupat cum s-ar 
fi cuvenit pentru pregătirea însemnatei partide 
cu Slovacia în care o victorie a tricolorilor le-ar 
fi netezit drumul spre calificare. Cu excepția 
apărătorilor - Stelea, Gică Popescu, și într-o 
oarecare măsură Bătrânu și D. Petrescu, mij
locașii și în special jucătorii de la înaintare au 
fost greu de recunoscut, parcă jocul lor din 
amicalul cu Israelul a fost tras la indigo! Antre
norul Pițurcă, deși cunoștea că unii dintre 
selecționabilii avuți în vedere pentru această 
întâlnire, fie că “lustruiau” banca de rezerve a 
echipei din care făceau parte, fie ca erau 
introduși în partea a'doua a jocurilor, el a conti
nuat să-i convoace la lot, să-i introducă în 
formație. Chiar și așa, Pițurcă n-a avut puterea 
sau știința ca echipa să joace altceva decât în 
meciul amical cu Israelul. Or, în meciul de 
sâmbătă, tricolorii au excelat în același joc 
stereotip, cu pase lungi sau baloane trimise înalt 
spre înaintașii noștri mai scunzi la apărătorii 
adverși, ce au fost anihilate cu destulă ușurință 
de slovaci. Slabe, firave au fost acțiunile în 
viteză, cu un-doiuri ce ar fi dereglat apărarea 
oaspeților, pentru ca.tricolorii să ajungă în 
situații mai clare de a marca. Ușor de spus, 
greu de realizat! Gâlcă, D. Munteanu, Cătălin 
Munteanu nu au mai avut evoluția lor din me
ciurile anterioare și la echipele în care evo
luează în prezent și la națională, iar Adrian llie 
(bine marcat) a fost tot așa de apatic, indiferent, 
fără imaginație și angajament, ca în meciul amical 
cu Israelul, n-a conlucrat nici cu V. Moldovan ce 
a avut o imensă ocazie, dar a tras în brațele 
portarului. în această situație, ce vină are antre
norul? Păi, asta e! Era de datoria sa să con
voace la națională pe cei mai în formă jucători, 
să formeze o ECHIPĂ, care să pună în “operă” o 
tactică de joc adecvată, în funcție de adversar. 
Adică, despre ce n-a fost vorba în acest meci 
de tristă amintire al tricolorilor în care s-au pier
dut 2 puncte importante în cursa calificării.

Este un rezultat dezamăgitor, dar FRF este 
obligată să intervină. încă nu este prea târziu. 
Chiar mâine tricolorii vor juca cu Azerbaidjan, 
dar trebuie să se aibă în vedere partida cu 
Ungaria din 5 iunie de la București. Tot mâine, 
Slovacia va primi replica Ungariei, Un meci al 
cărui rezultat ne interesează foarte mult și pe 
noi: A arbitrat Graham Barber (Anglia).

ROMÂNIA a aliniat formația: Stelea, D. 
Petrescu, Gică Popescu, Bătrânu, D. Munteanu,

CORVINUL
UNIREA DEJ 4-1 (2-1) 

înfrângerea la scor (4-0) suferită de Cor- 
vinul la Dacia Pitești nu putea să nu marcheze 
pe suporterii hunedoreni. Și antrenorul Petre 
Gigiu, în cadrul conferinței de presă, a ținut să 
facă din nou apel la toți aceia care țin aproape 
de Corvinul, la înflăcărată sa galerie, să fie și 
pe mai departe alături de echipă, să o sprijine în 
tentativa conducerilor clubului și cea tehnică în 
formarea și omogenizarea formației prin intro
ducerea în formație a juniorilor promovați în lot. 
"Se știe că unii jucători bine apreciați, con- 
sacrați, pot să plece în această vară la alte 
echipe și este imperios necesar să introducem 
în formație - așa cum am făcut-o și la Dacia - pe 
Stare, Marincău, Andone, Mâcnea și alți jucători 
pentru ca în viitor ei să poată da randamentul 
cerut pregătirii atacării în campionatul viitor al 
promovării în prima divizie a țării” - ne spunea 
antrenorul Gigiu. “La Pitești au jucat 7 jucători 
tineri și pentru motivul 
protejării unor fotbaliști 
de bază ai echipei de a 
nu primi cartonașe gal
bene care i-ar fi putut 
suspenda pentru me
ciul de acasă cu Unirea Dej. Deși am pierdut, 
am avut posibilitatea să-i vedem la lucru pe noii 
promovați fiindcă numai jucând, rulându-i și pe 
ei în jocuri oficiale, îi putem forma, îi putem 
crește, pentru a deveni titulari într-o echipă ce 
ne-o dorim competitivă."

Sâmbătă, Corvinul a primit replica unei 
echipe bine apreciată în Divizia B, seria a ll-a, 
acum aflată într-o situație mai grea, în subsolul 
clasamentului. Ba mai mult, din cauza unor 
accidentări și alte motive, n-au făcut depla
sarea la Hunedoara 6 jucători de bază ai echi
pei din Dej între care și Halostă și Șuvagău 
(după cele expuse de antrenorul Gigiu, ne 
gândim și noi dacă antrenorul Balaur de la 
oaspeți nu și-a luaț măsuri de precauție pentru 
a avea echipa “întreagă" pentru meciul de 
sâmbătă cu Poli Timișoara). în această situație, 
oaspeții n-au arătat mare lucru în primele 20 de 
minute de joc, când la un contraatac rapid, 
beneficiază de o lovitură liberă directă de la 18 
metri, puțin lateral, și “maestrul” acestor lovituri, 
Sorin Pop, înscria în colțul de sus, în stânga lui 
Rahoveanu după ce balonul lovise bara 0-1. 
Hunedorenii acuză jocul, se dezlănțuiesc într-un 
atac fulgerător și Șandor îl deschide în adân
cime pe Păcurar care reia mingea cu capul în 
plasă 1-1. Hunedorenii presează în continuare 
și în min. 33 se desprind: același Șandor se 
lansează pe dreapta, centrează în careu și 
Sterean urcat în atac marchează plasând 
balonul cu capul în dreapta lui Fekete 2-1.

în repriza a ll-a, hunedorenii își manifestă 
superioritatea tehnică și tactică prin varietatea 
atacurilor și mai înscriu de două ori în minutele 
53 și 57 prin Păcuraru, în bună vervă de joc, 
încheind cu o victorie clară, de 4-1.

Bun arbitrajul brigăzii C. Marinescu, V. 
Boștină (ambii București), I. Olah (Sf. 
Gheorghe).

CORVINUL: Rahoveanu, Andrei (73 Gheară), 
Sterean, Haidiner, Procorodie, Pavel (63 Scarfat), 
Dincă, Dinu, Șandor, Păcurar, Babarți (76 Ispas).

Sabin CERBU

Ocaziile ratate se răzbună

APULUM ALBA IULIA

DIVIZIA 82F

VEGA DEVA 0-1 (04))
După remiza albă consemnată în tur pe sta

dionul Cetate, derby-ul interjudețean programat 
sâmbătă, în cadrul etapei XXI-a a diviziei B, seria a 
ll-a, se anunța deschis oricărui rezultat. Față de 
partida tur, ecuația jocului se schimbase radical, 
între timp, apreciatul antrenor Romică Gabor 
trecuse de pe banca tehnică a alba-iulienilor la 
cârma echipei devene. în plus, în pauza compe- 
tițională, Vega și-a întărit rândurile cu câțiva jucători 
cu mare experiență, care au dat o altă față jocului 
practicat de echipa de la poalele cetății. Aceste 
schimbări s-au dovedit a fi decisive în economia 
jocului. Tactica gândită de Romică Gabor a in
comodat yădit prestația gazdelor, iar evoluția noilor 
veniți - Chezan, Costăchescu, Zanc - a sporit 
combativitatea echipei devene.

Prima repriză a fost dominată teritorial de 
gazde, devenii cedând 
oarecum deliberat mijlocul 
■erenului și apărăndu-se 
grupat pe două linii în fa
ța careului. Deși alba- 
iulienii au fost net 

superiori la posesia mingii, acțiunile inițiate de 
Bardac & Co. nu au avut periculozitatea scontată 
de supdrteri. Astfel, devenii au prins curaj și în 
câteva rânduri au îndrăznit mai mult pe 
contraatac. întrucât fazele periculoase de poartă 
ale primei reprize au fost rare, cele două echipe 
și-au trecut în cont doar câte o ocazie clară de 
gol. în minutul 32, la o bâlbâială a apărării gazdă, 
Răican s-a trezit singur în careu cu mingea, dar s- 
a pripit și a fost deposedat irosind o ocazie 
excelentă. Apor, în minutul 44, pe contraatac, 
Bardac a lobat peste Maria, ieșit inoportun din 
poartă, dar mingea a ocolit de puțin ținta.

Repriza secundă a fost mult mai specta
culoasă. Gazdele au evoluat cu mai mult aplomb, 
acțiunile lor fiind mai perpendiculare pe poartă și 
mai rapide. Apărarea deveană a fost de nenu
mărate ori depășită, însă portarul Maria s-a 
dovedit în zi de grație, parând excelent șuturile 
lui Bran (min. 48 și 54), Prața (min. 68) etc.

Contrar cursului jocului și dovedind încă o 
dată că ocaziile ratate se răzbună, cei care au 
reușit să înscrie au fost devenii. în minutul 74, 
Vega a beneficiat de o lovitură liberă de la 25 m, 
Zanc a pasat scurt, iar Bordean a trimis o 
torpilă în vinciul porții lăsându-l fără replică pe 
Unchiaș: 0-1.

După gol s-a jucat pe contre, jocul fiind foarte 
spectaculos și ținându-i pe spectatori cu sufletul 
la gură. Gazdele au fost de două ori foarte 
aproape de egalare. în minutul 79, Bran - cel mai 
bun jucător al gazdelor - a șutat sec din careu, 
dar Maria a respins în bară și Dobrescu a deviat 
în corner. Apoi, în minutul 90, Bardac a executat 
slab un penalty și același Maria a respins mira
culos confințind astfel victoria devenilor.

APULUM: Unchiaș - Dogaru, Himcinski, 
Gherman, Boloș (55 Neagu) - Vlăduleasa, Bran, 
Prața (69 Giurcă), Bardac - Rădoi, S. Mărginean.

VEGA: Maria - Bordean, Tănasă, 
Chiliman, Popa - Chezan (75 Dobrescu), 
Luca, Zanc, Naniu - Răican (86 Popovits), 
Costăchescu (70 Gigi Ștefan).

Lucian TOMA

t> DIVIZIA C3
Spectatorii au plecat zâmbind

AURUL BRAD -PETROLUL 
ȚICLENI 4-3 (2-0)r

Valențele sportului rege sunt neașteptate. 
Fotbalul poate naște pasiuni atât de mari încât 
acestea să degenereze în conflicte (sunt nume
roase exemple de acest gen). Pe de altă parte și 
... la alt nivel, tot fotbalul are darul de a deconecta 
spiritele, de a relaxa spectatorul ori de a 
transforma lupta sportivă din teren în pace... în 
sufletul oamenilor. Dacă înaintea partidei dintre 
Aurul Brad și Petrolul Țicleni spectatorii brădeni 
erau supărați pentru că tocmai se dublase prețul 
biletelor de intrare și îngrijorați din pricina răz
boiului din Kosovo, la sfârșitul meciului oamenii 
zâmbeau ironic, amar etc. Chiar dacă scorul 
înscris pe tabelă nu satisfăcea pe toată lumea 
spectacolul fusese "desăvârșit”. Goluri multe - 
unul mai frumos decât altul. Sportivitate deplină - 
arbitrul nu a arătat nici un cartonaș galben. Și 
victorie și trei puncte foarte importante în cursa 
pentru evitarea retrogradării.

Deși au jucat... contra vântului, brădenii au 
dominat cu autoritate prima parte a meciului. Din 
păcate acțiunile inițiate de elevii pregătiți de Virgil 
Stoica își pierdeau din cursivitate tocmai în 
apropierea careului de 16 metri, astfel că fazele 
de poartă au fost puține și nepericuloase. Totuși, 
după o bară a lui Mihăilă (min. 23), în minutul 27, 
căpitanul Văcaru a șutat fără preluare de la 20 
de metri, perpendicular pe poartă, și a reușit 
deschiderea scorului: 1-0: Două minute mai 
târziu, după o fază pe banda dreaptă lucrată de 
Gomoi, Mihăilă a șutat sec din interiorul careului 
mărind avantajul gazdelor: 2-0.

Repriza secundă a fost mai animată. în mi
nutul 63, în urma unui corner al brădenilor, Aslău a 
dejucat o ieșire la off-side a oaspeților și, rămas 
singur cu portarul, a majorat diferența la 3-0. 
După doar două minute, am consemnat prima 
replică tăioasă a petroliștilor, Șoșoi șutând ne
stingherit din voie de la 18 m și reducând din 
diferență 3-1. Frumusețea execuției tehnice a 
jucătorului petrolist avea să fie eclipsată în 
minutul 82 de reușita lui Mihăilă care a driblat scurt 
și a șutat în vinciul porții lui Muja, ducând scorul la 
4-1. La un minut de la acest gol, Păsărin a trecut 
ca prin brânză de apărarea brădeană și a redus 
din nou din handicap: 4-2. Scorul final 4-3 avea 
să fie stabilit în minutul 85 de același Păsărin care 
a transformat cu emoții un penalty.

în ciuda acestui spectacol, mulți suporteri 
brădeni părăsiseră tribuna stadionului cu mult 
înaintea fluierului final al arbitrului bucureștean 
Vasile Sandu. Noroc (?!) că spectatorii au 
plecat zâmbind... Noroc bun!

AURUL: Căprărescu - Gomoi (67 Vereș), 
Filipaș, Neagu, Stoica - Văcaru, Aslău, 
Frandeș (64 Toderiță), M. Lupea (4 Achim) - 
Mihăilă, Lazăr.

PETROLUL: Bălăeț (46 Muja) - Stănoiu, 
Bufanu, Constantinescu (63 Burlacu), Hîrșu, 
Șoșoi, Haiducescu, Păsărin, Hanganu (75 
Mogoșanu) - Măicăneanu, Bacătea.

Ciprian MARiNUȚ

Roșu, Gâlcă, Cătălin Munteanu (69 Lupescu), 
FI. Petre, V. Moldovan (73 Craioveanu), Ad. llie.

C SANDU

Grupa a Vll-a
Rezultatele: România - Slovacia 0-0; 

Portugalia - Azerbaidjan 7-0; Ungaria - 
Liechtenstein 5-0.

CLASAMENTUL
1. PORTUGALIA 4 3 0 1 13-2 9
2. ROMÂNIA 4 2 2 0 9-1 8
3. UNGARIA 4 2 1 1 11-4 7
4. SLOVACIA 4 2 1 1 7-3 7
5. LIECHTENSTEIN 4 1 0 3 2-17 3
6. AZERBAIDJAN 4 0 0 4 1-26 0

Și /a tineret am primit o lecție

ROMÂNIA - SLOVACIA O l
Și la tineret am primit o lecție la care a 

asistat și Pițurcă, dar n-a luat lucrurile în serios 
a doua zi, când contraatacurile rapide ale 
slovenilor au fost oprite de Stelea și o dată 
(min. 30) de bară! Tineretul lui T. Stoica a 
dominat copios, dar mai tinerii săi elevi au ratat 
cu nonșalanță (Cernat, Luca, Bundea, Pancu, 
Alin Stoica). în ultimul minut de joc, Sedlak, 
proaspăt intrat în echipă, scapă pe contraatac 
și marchează cu toată'opoziția lui Tibi Lung: 0-1. 
Nesperat pentru oaspeți, care acum conduc în 
clasament, cu 5 puncte avans față de tinerii 

knoștri tricolori. (S.C.)

O DIVIZIA 82J
Rezultatele etapei: Minerul Motru UT

Arad 3-1; ARO C-lung - Gaz Metan 2-0; Chimica
Târnăveni - ASA Tg. Mureș 1-2; Corvinul Hd. -
Unirea Dej 4-1; FC Bihor- Extensiv Craiova 1-0;
Poli Timișoara - Dacia Pitești 3-1; Drobeta Tr.
Severin - Inter Sibiu 2-1; Jiul Petroșani FC
Baia Mare 3-1; Apulum A. . - Vega Deva 0-1.

CLASAMENTUL
1. EXTENSIV 21 14 3 4 54-20 45
2. ARO 21 13 2 6 40-25 41
3. POLI TIMIȘ. 21 11 3 7 41-26 36
4. FC BIHOR 21 11 3 7 24-20 36
5. U T ARAD 21 10 5 6 38-26 35
6. GAZ METAN 21 10 4 7 33-26 34
7. INTER SIBIU 21 10 2 9 33-28 32
8. ASA TG. M. 21 10 1 ir 26-27 31
9. CORVINUL 21 9 3 9 34-37 30
10. VEGA DEVA 21 8 4 9 20-33 28
11. JIUL 21 8 2 11 21-36 26
12. M. MOTRU 21 7 4 10 27-33 25
13. APULUM 21 7 4 10 26-32 25
14. DROBETA 21 7 3 11 26-30 24
15. DACIA 21 7 3 11 28-34 24
16. BAIA MARE 21 6 6 9 25-31 24
17. UN. DEJ 21 6 3 12 25-39 21
18. CHIMICA 21 6 3 12 21-39 21

Etapa viitoare: Extensiv Drobeta; Inter -
Jiul; FC Baia M. - Apulum; Chimica Min. Motru;
UTA - Corvinul; Un. Dej - Poli Timiș. Dacia -FC
Bihor; ASA Tg. M. - Gaz Metan; Vega Deva -

^ARO C-lung a

/------------- - ------------

O DIVIZIA C3
Rezultatele etapei: Min. Berbești - Petr. 

Drăgășani 1-0: Flacăra Rm. Vâlcea - Minerul Certej 
2-0; Pandurii Tg. J. - Constr. Craiova 4-2; Gl. Reșița - 
Mineral Lupeni 3-0; Aurul Brad - Petr. Țicleni 4-3; 
Electro Craiova - Minerul Mătăsari 1-0; Record 
Mediaș - Al. Slatina 2-2; Petr. Stoina - Șoimii Sibiu 0- 
0; Progr. Caracal - Forest. Stălpeni 5-1; FI. Moreni - 
Min. Uricani 3-0.

CLASAMENTUL
1. ELECTRO 23 16 6 1 53-12 54
2. FL. VÂLCEA 23 16 3 4 63-27 51
3. ȘOIMII 23 13 8 2 51-20 47
4. GL. REȘIȚA 23 12 5 6 44-22 41
5. PANDURII TG. J. 23 13 2 8 38-23 41
6. MINERUL CERTEJ 23 11 6 6 46-36 39
7. AL. SLATINA 23 11 3 9 28-28 36
8. M. URICANI 23 11 0 12 42-44 33
9. PETR. STOINA 23 10 2 11 38-39 32
10. PETR. ȚICLENI 23 10 2 11 35-53 32
11. FL. MOfeENI 23 8 6 9 41-40 30
12. M. MĂTĂSARI 23 9 3 11 26-28 30
13. CONSTR. CRAIOVA 23 9 1 13 39-41 28
14. AURUL BRAD 23 8. 4 11 36-38 28
15. PETR. DRĂGĂȘ. 23 8 1 14 23-39 25
16. FORESTIERUL 23 8 1 14 33-53 25
17. MIN. LUPENI 23 7 3 13 31-56 24
18. MIN. BERBEȘTI 23 6 5 12 34-52 23
19. RECORD M. 23 5 5 13 32-52 20
20. PROGR. CARACAL 23 4 4 15 23-53 16

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

k Stoina; FI. Moreni - Progr. Caracal.

DIVIZIA DJ
Rezultatele etapei nr. 14 din 28 

martie:
Minerul Aninoasa - Victoria ’90 Călan 1-4;
Metalul Crișcior - CFR Marmosim 0-0;
Minerul Ghelari - Minerul Teliuc 5-3;
Mineral Bărbăteni - CIF Aliman Brad 2-3;
Parângul Lonea - FC Paroșeni-Vtilcan 50.

1. PARÂNGUL 12 11 0
2. VICT. CĂLAN 12 8 2
*3.DACIA ORĂȘTIE 11 9 0
4. MARMOSIM 12 6 2
5. BĂRBĂTENI 12 6 1
6. M. GHELARI 12 5 1
7. M. ANINOASA 12 4 1
8. M. TELIUC 12 3 3
9. PAROȘENI V. 12 3 3
10. M. CRIȘCIOR 12 3 1
11. ALIMAN BRAD 12 3 1
12. CONSTR. HD. 11 2 1

1 33-933
2 30-726
2 23-526
4 25-1420
5 17-2219
6 22-2316
7 17-1813
6 17-2212
6 14-2012
8 14-2710
8 10-3710
8 11-29 7

'Echipă penalizată cu un punct.
Etapa viitoare din 4 aprilie 1999: FC 

Dacia Orăștie - Min. Ghelari; Min. Teliuc - 
Parângul Lonea; FC Paroșeni - Metalul 
Crișcior; Constr. Hd. - Min. Aninoasa; 
Victoria Călan - Min. Bărbăteni; CFR
Marmosim - CIF Aliman Brad.
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Implicații ale noilor 
reglementari fiscale

(Urmare din pag., 1) 

plătit taxe de 160 milioane lei, iar 
unul en detail 7 milioane lei, care 
se înmulțesc cu numărul 
punctelor de desfacere. Aici s-a 
făcut referire la Cantina 
restaurant a SC Siderurgica 
Hunedoara unde este în dilemă 
autorizarea tuturor bufetelor din 
incinta firmei, ca și a unui bufet 
dintr-o zonă rurală. De menționat 
că OU nr. 50/ 1998 a fost 
modificată prin OG nr. 1/1999, iar 
prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 53/ 1999 s-au dat soluții de 
aplicare, ceea ce denotă 
superficialitate în elaborare.

De asemenea, dna ec. Maria 
Greavu, de la SC Absolut 
Cominvest SRL Deva, a făcut 
referiri la aplicarea HG nr. 983 / 
1998 privind reevaluarea 
clădirilor și terenurilor existând 
variante ce avantajează sau pot 
dezavantaja firmele, în raport de 
opțiunile și interesele celor în 
cauză.

- Ce alte concluzii s-au 
desprins?

- Referatele și dezbaterile au 
subliniat că este necesar să fie 
clarificate problemele în discuție 
și aduse corecturi prevederilor 
actuale în sensul că trebuie

Buget mai mic cu 2 miliarde
- (Urmare din pag. 1)

Procentul nu este o invenție a 
mea, el aplicându-se în toate 
țările europene dezvoltate", 
precizează dl loan Glodeanu. 
Pentru Hațeg acest gen de 
autonomie ar însemna un venit 
anual la bugetul primănei de cca. 
20 de miliarde de lei. Cu acești 
bani, este de părere primarul 
orașului, în doi ani de zile 

diferențiate taxele și impozitele 
în funcție de amplasamentul 
firmelor, de zonă și de mărimea 
agentului economic, să fie 
reglementate unitar și coerent 
toate problemele de ordin 
financiar.

Evident, urmărim să 
valorificăm toate propunerile și 
concluziile dezbaterii prin 
aducerea acestora în atenția 
legislativului și a MF, astfel încât 
să fie realizate îmbunătățirile 
necesare în legislație. în același 
timp se are în vedere ca și 
DGFPCFS să se implice în 
urgentarea clarificării aspec
telor rămase în suspensie, în 
simplificarea și îmbunătățirea 
legislației fiscale, care să fie 
cunoscută și aplicată cu 
rigurozitate de către toți agenții 
economici. Fiind vorba despre 
simplificare, este de ajuns să 
amintesc că numai referitor la 
profit există 24 de acte 
normative, ceea ce face 
greoaie cunoaștera acestora în 
profunzime și aplicarea lor 
corectă. Vom acorda întreaga 
atenție aspectelor relevate, 
astfel încât să contribuim real
mente la elucidarea problemelor 
din domeniul financiar.

Hațegul ar avea rezolvată 
problema apei potabile, a 
canalizării iar toate străzile și 
străduțele ar fi asfaltate și 
netede ca-n palmă. "Numai 30 
la sută din accizele pe care le 
plătește statului fabrica de 
bere din localitate se ridică 
anual la 15 miliarde de lei", 
precizează, în încheiere, dl 
loan Glodeanu.

(Urmare din pag. 1)

Florin Pădurean Aron (Deva), 
cărora li se alătură premiile 
acordate de Primăria Deva - 
loan Kett Groza și de SC 
Bibliofor - Liviu Pencea.

în cadrul secțiunii de 
interpretare (unde numărul 
spectatorilor prezenți în sala 
casei de cultură nu l-a depășit 
pe cel al concurenților) s-a 
putut remarca, pe lângă 
diversitatea reprezentării 
geografice (de la Arad la 
Vaslui), a ocupațiilor de fiecare 
zi (de la grădinar până la 
primar) și a vârstei (de la 13 la 
61 de ani), “calitatea unor 
interpreți și acuratețea textelor 
propuse", după cum a reieșit 
din dezbaterile juriului: Comei 
Udrea (scriitor, umorist, șeful

O PREZENTĂ 
MAI ACTIVĂ

(Urmare din pag. 1)

La momentul actual Asociația are 85 de 
membri, fiind organizați în această formă din 
1993. Anul trecut au fost organizate noi 
alegeri pentru conducerea asociației, în 
această formă sperându-se o prezență mai 
activă în viața publică locală și județeană.

Răspunzând întrebărilor noastre, dl Carol 
Panduru a afirmat că este nevoie de această 
prezență pentru ca idealurile care i-au 
condus pe revoluționari în 1989 să se 
îndeplinească în totalitate. Desigur, cel mai 
bun mod de a „ieși la rampă” pentru a-ți 
prezenta ideile este prin intermediul presei. 
Chiar dacă în anii anteriori nu s-a reușit 
prezentarea Unei poziții comune a 
revoluționarilor, de acum înainte lucrurile se 
vor schimba radical. în ceea ce privește 
drepturile stipulate prin lege pentru 
revoluționari, acestea trebuie puse în practică 
dar, totuși, scopurile primordiale ale lor rămân 
cele legate de îndeplinirea idealurilor 

^Revoluției.

Un gest de mare curai estetic și cultural”
subredacției de divertisment a 
Studioului de radio Cluj) - 
președinte, Silvia Cusursuz 
(realizatoarea emisiunii “Unda 
veselă" la Radio România), 
Bogdan Ulmd (scriitor și regizor 
la Teatrul “Luceafărul” din lași), 
Vasile Molodeț (directorul 
Centrului Județean al Creației 
Populare), Dumitru Hurubă 
(scriitor și redactor-șef al 
revistei “Opinii culturale"), 
Petrișor Ciorobea (inspector la 
Inspectoratul pentru Cultură), 
Elis Ursu (instructor la Casa de 
cultură Deva). Cât despre 
“textele pe care le-am ascultat 
- completa președintele juriului 
-au fost niște texte de bun 
simț, de observație fină politică 

și de har actoricesc în anumite 
prestații artistice". Așa încât cei 
răsplătiți cu premii au fost: 
George Acasandrei - Ciprian 
Samson (Academia de Poliție 
“Ai.i.Cuza" București)' - 
Marele premiu (în valoare de 
un milion de iei); Liviu Petriș 
- Marcel Mureșan (Jibou, 
Sălaj) - pr.l; Petri na Florian - 
Elena Fi/ip (Comănești, 
Bacău) - pr.H; loan Mercea 
(Macea, Arad) și Nicolae 
Giuțgiu (Turda) - premiile III 
(dintre care unul a fost 
subvenționat de juriu).

Aceeași “instanță" a hotărât 
și distincțiile acordate în cadrul 
secțiunii de creație literară 
originală: pr.l - Eugen Albu 

Problemele tării în
1

atentia P.S.D.R.
r

(Urmare din pag. 1)

aflate pe agenda Parlamentului 
se află Statutul funcționarului pu
blic iar în Comisia pentru 
agricultură au început discuțiile 
pentru clarificarea legii ce vizează 
suprafața agricolă ce poate fi 
restituită foștilor proprietari. După 
primele discuții s-a convenit ca 
suprafața de teren agricol ce va fi 
retrocedată să nu depășească 50 
de hectare.

Reterindu-se la situația 
economico-socială din țară liderii 
județeni ai PSDR sunt de părere 
că „sindicatele au dreptate în cea 
mai mare parte în ce privesc 
revendicările exprimate cu ocazia 
mitingurilor din țară din 24 martie.” 

PSDR Hunedoara crede că 
aceste doleanțe ale oamenilor își

vor găsi o soluționare în urma unui 
dialog între Guvern și cele patru 
mari blocuri sindicale, dialog ce 
va modifica pozitiv întregul mers 
al vieții economico-sociale din 
România.

De asemenea, dl Dumitru 
Ifrim a mai informat pe ziariștii 
prezenți la conferință că relațiile 
de fuziune dintre PSDR și ApR 
sunt în linie dreaptă, iar după ce 
se vor unifica cele două partide 
numărul demnitarilor noii 
formațiuni politice în Parlament va 
fi de 26. în prezent PSDR nu mai 
are statut de grup parlamentar 
întrucât Constantin Gheorghe 
Avramescu și-a dat demisia, iar 
numărul minim pentru con
stituirea unui grup parlamentar 
este de 10 demnitari.

(Cluj Napoca); pr.U - Cristina 
Achim (Orăștie); pr.lll - 
Nicoaie Zărnescu (Slatina) 
și premiul "Șarmis" - 
Alexandru Petcu (Arad).

Ș/ pentru a epuiza 
contribuțiile la reușita 
actualei ediții a festivalului^ 
menționăm evidențierile 
făcute de dl Cornel Udrea 
referitoare la “gestul de mare 
curaj estetic și cultural" al 
organizatorilor, la prezentarea 
festivalului (Mihai Feier), la 
atmosfera și organizarea 
tehnică (Vali llyieș, Ovidiu 
Miheț și Traian Orb), dar și la 
slaba participare a spec- 
tatorilordeveni...

PROFITAȚI, 
CĂ OFERTA 
ZBOARĂ!
CONNEX GO! vă aduce-n zbor o nouă veste: până la

15 mâi, aveți cel mai mic preț de până acum pentru 

pachetul cu telefon - 149$ , un preț special pentru 

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar

1 * *gratuit de . In plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă 

nu o prindeți, zboară. Și, 

credeți-ne, nu se mai întoarce.

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATĂ.
* Prețul nu include In timpul perioadei promoționale. Veți primi creditul suplimentar în maximum 24 de ore de la activare ”* în limita stocului disponibil.
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“Ora pietonului” j A FOST EMIS MANDAT DE ARESTARE PREVENTIVA |
Este cunoscut faptul că pe 

timpul iernii o parte din con
ducătorii auto renunță la fo
losirea autoturismelor proprii. 
Fie pentru a le menaja, fie din 
lipsa unei experiențe suficiente 
la volan. Se înregistrează însă 
o "explozie” a traficului odată 
cu venirea primăverii, odată cu 
primele zile însorite.

Revin în primul rând auto
turismele șoferilor amatori, își 
fac reapariția bicicliștii, moto- 
retiștii și motocicliștii, tot mai 
numeroși de la an la an. Mai 
mult ca oricine însă, de primă
vară se bucură pietonii, care 
sunt dispuși nu numai la mers 
pe jos o stație-două de dragul 
aerului curat și al soarelui,.ci 
și la plimbări cotidiene atât de 
recomandate și binefăcătoare.

Mersul pe jos - spun doc
torii - este leacul cel mai bun 
împotriva sedentarismului, dar 
mersul pe jos - spunem noi - 
este cel mai sigur atunci când

După ce a lovit cu 
toporul

Un fapt mai puțin obișnuit 
s-a petrecut într-o noapte la 
locuința unui pensionar din 
municipiul Deva. Era în jurul 
orei 4 către dimineață, când, 
între Eugen Crețu, 68 de ani, 
proprietarul apartamentului, și 
Teodor Văcean, 69 de ani, chi
riașul acestuia - a izbucnit un 
conflict spontan. Crețu a pus 
mâna pe un topor și-a lovit chi
riașul, provocându-i mai multe 
leziuni. Cu toate acestea, după 
primirea primelor îngrijiri medi
cale, Văcean a refuzat inter
narea în spital. Tărășenia însă 
nu s-a încheiat prea curând. 
Acest lucru, întrucât după co
miterea agresiunii, Crețu a în
cercat să se sinucidă. Cu un 
cuțit și-a provocat mai multe 
plăgi, cea mai gravă fiind în 
regiunea rado-carpiană stân
gă. A fost internat în Spitalul 
județean Deva. Măsurile legale 
vor fi luate, după punerea 
concluziilor de către medicul 
legist.

9.600.000 de lei 
prejudiciu

Tot într-o noapte, dar de 
data aceasta la Hunedoara, 
printr-un geam de aerisire ne
asigurat, doi indivizi au pă
truns în incinta SC Comtur SRL 
de unde au furat aparatură 
electronică și bunuri în valoare 

se ține cont de regulile de de
plasare.

Or, la venirea primăverii mulți 
pietoni sunt atât de expansivi, 
încât ignoră uneori chiar culoa
rea roșie a semaforului, ca să 
nu mai vorbim despre cei care 
s-au obișnuit să circule numai 
pe suprafața carosabilului după 
o iarnă care a făcut trotuarele 
aproape impracticabile. Copiii 
regăsesc bucuria jocului în aer 
liber, își regăsesc bicicletele și 
patinele cu rotile, persoanele în 
vârstă își reiau plimbările, iar noi 
toți ne grăbim spre locurile de 
muncă.

Așadar "ora pietonului” re
intră pe rol și va continua să 
crească în intensitate până târ
ziu către toamnă.

Odată cu venirea primăverii, 
arterele rutiere sunt supra
populate de vehiculele angajate 
în campania agricolă. Tractoa
rele, atelajele și mașinile agricole 
împânzesc șoselele, ceea ce 

de 9.600.000 de lei. La scurt 
timp, polițiștii din Hunedoara au 
identificat hoții. Este vorba de 
Mihai Călin Rumega, 19 ani, elev 
și D.D.S., 17 ani, aflat în aban
don școlar. Ambii sunt din Hune
doara.

Kovacs s-a sinucis
Un pensionar din Deva s-a 

sinucis într-o noapte în 
apartamentul în care locuia. El 
se numește Kovacs Barabaș și 
avea 49 de ani.

Pastilele cu dichis
Lucrători ai Biroului Ordine 

Publică Hunedoara au depistat 
recent pe Tănase Pătulea, 51 
de ani, muncitor la SC “Side
rurgica" SA, în timp ce încerca 
să valorifice 115 grame pastile 
de conductori cu conținut de 
argint. Acestea erau deținute 
ilegal.

A murit călcat de 
tren

Un cetățean din Orăștie, de 
42 de ani, s-a sinucis în Halta 
Pricaz. într-o seară, în jurul orei 
18, Remus Bucur și-a pus capul 
pe linia ferată. Gestul a fost 
observai de conductorul tre
nului rapid nr. 372, dar nu s-a 
putut face nimic. Remus a murit 
călcat de tren. 

face ca automobiiiștii să-și 
sporească atenția în 
conducere.

Zonele frecventate de 
"agricultori” ne pot oferi pe 
carosabile straturi de mâzgă și 
noroi, deci aderența pneurilor 
este mai mică. Putem fi puși în 
situația unor manevre bruște 
de intrare sau ieșire din câmp.

Toate acestea pot deveni 
cauze potențiale de accidente 
la care trebuie să ne gândim.

în concluzie, după o lungă 
perioadă de "hibernare”, arte
rele de circulație cunosc pri
măvara o creștere bruscă a 
parametrilor de intensitate a 
traficului în condiții meteo-ru- 
tiere încă destul de vitrege și 
ale unei mari diversități a cate
goriilor de participanți la 
circulație.

Lt. col. Mircea NEGRU,
Inspectoratul de Poliție al 

jud. Hunedoara

Patru spargeri - 
10.000.000 de lei

A fost arestat un alt com
plice al lui Marcel Salak (ares
tat anterior și cu multe furturi 
la activ). Este vorba de Florin 
Claudiu Lingurar, de 19 ani, din 
Hunedoara. Lucrători ai Ser
viciului de Poliție Criminală îl 
cercetează pentru săvârșirea 
a patru spargeri de unități co
merciale. Numai din aceste 
magazine, cei doi au furat bu
nuri în valoare de aproximativ 
10.000.000 de lei.

în aceeași zi, două 
femei au murit în 

flăcări
Doar un sfert de oră a fost 

diferența de timp în care două 
femei în vârstă din județul nos
tru, și-au pierdut viata datorită 
incendiilor. La Petrila, Elisabeta 
Nikelsky, de 78 de ani, și-a gă
sit sfârșitul în jurul orei 14 în 
propria locuință. Cunoscută cu 
afecțiuni psihice și locuind sin
gură, ea a decedat ca urmare 
a unor arsuri de gradele III și 
IV, provocate de un reșou 
electric, peste care a căzut.

Cu un sfert de oră mai de
vreme, în aceeași zi nefastă, la 
Lupeni a murit Albina Husar, o 
pensionară de 60 de ani. De da
ta aceasta din cauza exploziei 
unei butelii de aragaz, imobilul în 
care locuia femeia fiind distrus în 
proporție de 90 la sută.

PENTRU ADRIAN CORNEL NISIPESCU
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Se desfășoară activități de urmărire și prin
dere a lui ADRIAN CORNEL NISIPESCU, de 47 ani, 
din Hunedoara. împotriva acestuia a fost emis 
mandat de arestare preventivă pentru săvâr
șirea infracțiunilor de folosire de acte falsificate, 
înșelăciune, fals, uz de fals și punerea în cir
culație a unui autoturism neînmatriculat.

Despre cel în cauză, lucrătorii Biroului de 
combatere a corupției și contrabandei de la 
reședința Inspectoratului de poliție au stabilit că 
în calitate de președinte al Asociației Handica- 
paților Psihic “LUMINA” din Hunedoara, în pe
rioada 1996-1998 a procurat și prezentat acte

false în baza cărora a obținut înmatricularea | 
provizorie a unui număr de 48 autoturisme, ■ 
înșelând pe proprietari cu sume totalizând ■ 
26.550 DM și 107.024.000 lei. |

Pentru un număr de 8 autoturisme înma- ■ 
triculate definitiv a folosit documente falsificate 1 
(acte de donație, contracte de vânzare-cum- I 
părare) cu ajutorul cărora a obținut în mod ilegal | 
scutirea de taxe vamale, prejudiciind statul cu . 
suma de 198.299.394 lei. î

Totodată a mai pretins și primit de la 20 per- | 
soane, în total, 6400 DM și 12.650.000 lei, pentru a ■ 
accepta înmatricularea de autoturisme pe asociație. ■

Răspundem 
cititorilor CODUL CIVIL OBLIGĂ

Ion Pîrvu, 
Hunedoara

Soluțiile ne sunt oferite de 
dispozițiile art.494 din Codul 
civil român în vigoare. Fără a 
intra în amănunte tehnico-juri- 
dice, în esență, acest text face 
o distincție între situația con
structorului de bună-credința, 
adică cel ce nu știa că terenul 
nu-i aparține - ca în cazul rela
tat de dv - și situația con
structorului de rea-credință, 
care, deși știa că nu este pro

prietar al unui teren, ridică o 
construcție pe acel teren. în si
tuația constructorului de bună- 
credință, art. 494 Cod civil dis
pune că întotdeauna proprietarul 
terenului va deveni - prin efec
tul legii - și proprietarul con
strucțiilor ridicate pe acel teren. 
Dar, pentru ca proprietarul tere
nului să nu se îmbogățească în 
detrimentul constructorului, Co
dul civil îl obligă la plata unor 
despăgubiri față de constuctor. 
în privința cuantumului acestor 

despăgubiri, textul art.494 Cod 
civil permite proprietarului tere
nului să aleagă între a plăti 
constructorului ori prețul muncii 
utilizate pentru realizarea con
strucției și costul materialelor, 
ori sporul de valoare dobândit 
de teren prin realizarea acelei 
construcții. Această soluție se 
adoptă și se acordă astfel de 
depăgubiri chiar și în cazul în 
care constructorul de bună- 
credință a construit în baza 
unei autorizații de construire.

Consumul de upâ de către 
posesorii de autovehicule

Todor Marinescu, 
Deva

Posesorii de autovehicule 
care folosesc pentru întreținerea 
acestora apa din conductele de 
alimentare aferente clădirii, dacă 
nu există nici o interdicție în acest 
sens, sunt obligați să suporte chel
tuielile pentru consumul de apă și 
canal. Astfel de cheltuieli, stabilite 
pe baza unor baremuri prevăzute 
de normele legale, se scad din 
totalul cheltuielilor ce revin clădirii 
respective pentru apă și canal. 
Diferența se repartizează în con
formitate cu prevederile cuprinse 
la pct.58, cap.V din Normele apro
bate prin Hotărârea de Guvern 
nr.446/1997.

Gânduri despre 
nelegiuire

“Nimeni, oricât ar fi de mân
dru de bogăția sa, nu îmbătrâ
nește în liniște, dacă a pângărit 
LEGEA; ziua sau noaptea, zeița 
dreptății se furișează și-l cu
prinde pe cel nelegiuit."

Stobacus

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU 
Andrei N/STOR
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OBLIGAȚII (■■>
Continuăm prezentarea 

drepturilor și obligațiilor co
misarilor Gărzii financiare, 
așa după cum sunt ele sti
pulate în Regulamentul 
privind organizarea și func
ționarea Gărzii financiare, 
în prima parte am pus ac
centul pe organizarea și 
funcționarea instituției, ur
mând ca în această a doua 
parte să ne axăm mai mult 
pe drepturile și obligațiile 
personalului aflat în exer
citarea atribuțiilor de ser
viciu. Comisarii au dreptul 
de a efectua controale în 
localurile și dependințele 
în care se produc, se depo

zitează, se comercializează 
bunuri sau se desfășoară 
activități care fac obiectul im
pozitării; ei au obligația de a 
verifica existența și auten
ticitatea documentelor justi
ficative pe timpul transpor
tului, precum și în locurile 
de desfășurare a unor acti
vități de producție, prestări 
de servicii, acte și fapte de 
comerț, când există indicii 
de sustragere de la îndepli
nirea obligațiilor fiscale sau 
de utilizare a unor procedee 
interzise de lege. Prin veri
ficarea registrelor și docu
mentelor contabile specifice, 
comisarii pot constata fapte 

de evaziune fiscală, stabi
lind, potrivit legii, obligațiile 
de plată către bugetul de 
stat, bugetele locale sau bu
getele fondurilor speciale. 
Potrivit dispozițiilor codului 
de procedură penală, comi
sarii Gărzii financiare pot 
efectua percheziții în localuri 
publice sau particulare și, în 
general, oriunde dacă există 
indicii că sunt ascunse măr
furi sau există instalații care 
fabrică produse fără înde
plinirea obligațiilor fiscale. 
Obiectele sau produsele 
considerate corpuri delicte 
pot fi confiscate conform 
prevederilor legale. Docu

mentele care pot servi la do
vedirea fraudelor sau a con
travențiilor descoperite pot fi, 
de asemenea, ridicate. 
Atunci când sunt constatate 
infracțiuni, comisarii Gărzii 
au obligația'de a sesiza orga
nele de urmărire penală.

Una dintre obligațiile 
principale ale comisarilor 
este aceea de a nu participa 
în calitate de asociat sau de 
administrator la societăți co
merciale. Actele scrise asu
pra constatărilor făcute și a 
rezultatelor controlului tre
buie întocmite cu obiectivi
tate și fără părtinire. De ase
menea, secretul de serviciu 

și al acțiunilor de control, 
precum și al informațiilor cu 
caracter confidențial deți
nute ca urmare a exercitării 
atribuțiilor de serviciu sunt 
interzise a fi date publicității. 
Ele pot fi făcute publice nu
mai în cazul când îndatoririle 
funcției sau necesitățile justi
ției impun aceasta.

Documentele de control 
care se întocmesc de comi
sarii Gărzii financiare sunt 
procesul-verbal de control, 
nota de constatare, procesul- 
verbal de constatare și sanc
ționare a contravențiilor, 
semnate și de persoanele 
împuternicite din cadrul agen- 

ților economici controlați, și 
nota unilaterală, semnată 
numai de comisari.

Controalele pot fi efec
tuate numai în baza ordinului 
primit pe cale ierarhică. Acți
unile de control în porturi, 
aeroporturi, puncte de control 
vamal, asupra mijloacelor de 
transport, precum și la de
pozite, locuri de producție 
sau de comercializare se pot 
efectua la orice oră din zi sau 
din noapte, iar la agenții eco
nomici controlul se va face, 
de regulă^în zilele când aceș
tia sunt în activitate, ținând 
seama de prevederile legale 
în vigoare.



i
30 MARTIE 1999 Cuvântul liber

CONSTRUCȚII, 
URBANISM, PROBLEME

• Perimetrul de acțiune - județul Hunedoara
• Calitate și disciplină ia toate palierele;
»PUG-urile, atent întocmite și puse în operă;
•Asociațiile de proprietari - mai grijulii cu propriile 

buzunare
în activitatea complexă și 

diversă a Ministerului Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului 
(MLPAT), Inspecția de Stat In 
Construcții, Lucrări Publice, Ur
banism și Amenajarea 
Teritoriului (ISCLPUAT) ocupă 
un loc distinct, de maximă 
importanță, cu acoperire în 
întreaga țară, cu structuri în 
fiecare județ.

Ce mai este nou în 
ICLPUAT Hunedoara l-am 
rugat să ne răspundă dl ing. 
Mihai Șahiu. inspectorul șef 
a! inspecției.

- Mai întâi aș vrea să spun 
că perimetrul nostru de acțiune 
este întreg județul Hunedoara, 
pe care cei 14 angajați cu 
misiuni de control în teritoriu, 
alături de cei cinci salariați cu 
muncă administrativă și de 
informatică, se străduiesc să-l 
cuprindă cât mai bine. Tocmai 
în acest scop am înființat o 
agenție, cu sediu propriu în 
Petroșani, și încadrată cu trei 
persoane, pentru activitatea 
specifică din Valea Jiului.

- Care sunt coordonatele 
principale ale domeniului?

- Două sunt problemele 
mari pe care le avem perma
nent în atenție: disciplina în ur
banism și calitatea lucrărilor în 
construcții, începând de la 
proiectare. Cu ocazia 
controalelor pe care le 
efectuăm constatăm o serie de 
deficiențe pe ambele paliere 
amintite, luăm măsuri, 
administrăm sancțiuni potrivit 
legilor în vigoare. în ultima 
vreme, MLPAT a dat o serie de 
reglementări clare în domeniu, 
între care și privind taxa pentru 
eliberarea autorizației de 
construcții sau valoarea minimă 
a metrului pătrat de lucrare 
construită. Pe linia 
transparenței în realizarea 
construcțiilor și a înlăturării 
eventualelor suspiciuni s-a dat 
dispoziție ca la toate obiectivele 
aflate în execuție să se 
monteze panouri pe care să fie 
înscrise coordonatele 
principale ale lucrării: 
executant, beneficiar, număr de 
autorizație, termen de finalizare, 
diriginte de șantier etc.

- Ce nereguli mai apar, 
die Mihai Șahiu, în realizarea 
construcțiilor?

- Sunt mai multe. Dar cele 
mai frecvente reprezintă 
nerespectarea detaliilor de 
execuție.

Din graba de a termina 
lucrarea, din minimă exigență, 
din lipsa unui verificator de 
proiect - altul decât 
proiectantul principal -, care să 
analizeze proiectul și să facă 
eventuale obiecții, se
\' 

Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR

SC FARES SAORĂȘTIE
în data de 14 aprilie 1999, ora 14, la sediul societății

Ordinea de zi:
■ Raportul Consiliului de Administrație;
■ Raportul Comisiei de cenzori;
■ Aprobarea bilanțului pe anul 1998;
■ Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1999.

perpetuează o serie de 
inexactități, de încălcare a 
anumitor repere de execuție. 
De asemenea, în urmărirea 
în timp a calității construcțiilor 
se constată destule carențe. 
Există obiective întrerupte 
din lipsa fondurilor, unde sunt 
necesare măsuri de 
protecție, de întreținere, 
deoarece lucrările își pierd 
unele calități. Nu prea se iau 
asemenea măsuri. Poate tot 
din lipsa banilor, dar și din 
neglijență, din superfi
cialitate. MLPAT a dat o 
hotărâre clară care spune ca, 
în cazul întreruperii lucrărilor 
la un obiectiv pe un termen 
mai lung, ICLPUAT să fie 
anunțată pentru a lua 
măsurile corespunzătoare. 
Se cam uită această 
hotărâre.

- Dar referitor ia 
disciplina în urbanism?

- Și aici sunt abateri de la 
legile în vigoare. Se eludează 
unele prevederi de întocmire 
a documentelor de urbanism 
și proiectare, nu se respectă 
detaliile și funcțiunile PUG- 
urilor aprobate conform 
ordonanței 91/1991. Este 
foarte dăunător, deoarece 
prin PUG se pun bazele 
dezvoltării geografice a unor 
teritorii. Or, acest lucru nu se 
poate face la întâmplare, ci 
după niște reguli care trebuie 
respectate cu strictețe.

Noi zicem că primarii 
localităților, deopotrivă urbane 
și rurale, trebuie să manifeste 
mai multă responsabilitate din 
acest'punct de vedere.

-Acum se fac o serie de 
modificări ia locuințe, 
incinte etc., prin care, de 
asemenea, se încalcă 
anumite prevederi legale.

- Este o chestiune extrem
de importantă pe care aș vrea 
s-o dezvolt puțin. Din punctul 
de vedere mai sus menționat, 
președinții noilor asociații de 
proprietari nu-și prea cunosc 
atribuțiile. Ei angajează 
diferite lucrări de reparații sau 
modernizări la blocuri, fără 
documentații legale, cu diferiți 
întreprinzători, fără a avea 
proiecte de execuție, plătesc 
fără a primi chitanțe sau 
facturi. Executanții lucrează 
cum lucrează, apoi beneficiarii 
vin cu reclamații, la primării, 
la noi, la alte organisme. Este 
bine ca totul să se facă legal, 
cu acte și documente, 
protejăndu-se atât
construcțiile, cât și buzunarele 
oamenilor:

- Die Mihai Șahiu, vă 
mulțumesc.

Dumitru GHEONEA 
_____________________ /

Drum reparat
Recent au fost finalizate 

lucrările de reparații la 
drumul comunal Simeria 
Veche-Totia, drum aflat în 
administrarea Primăriei 
Băcia. După cum ne-a 
informat dl. Iosif Jabotinski, 
viceprlmarul comunei, 
lucrările au început în luna 
februarie și au fost executate 
de SC Sartex SA Băcia cu 
sprijinul SC Marmosim SA 
Simeria. Reparațiile au fost 
destul de ample, drumul fiind 
acoperit cu 180 rabe de 
pietriș și balast și nivelat.

Sală de sport
Fosta sală a atelierelor 

Școlii Generale din Băcia 
nefolosită și lipsită de 
acoperiș se degradează pe zi 
ce trece. Acest fenomen va fi 
stopat în acest an când cu 
ajutorul unei firme particulare 
se va realiza acoperișul și se 
vor efectua toate reparațiile 
necesare. Dl. Eugen Barbu, 

^directorul școlii, ne-a

f Piața în dolari ■ ! r
| Adaptarea la cerințele economiei de piață se face cu |
■ rapiditate, barometrul cel mai sensibil în acest sens ■ 
I constituindu-l chiar ...piața. Dacă în ultimele zile prețul * 
I cifricelor a urcat vertiginos, bananele ajungând la 19000 I 
| lei/kg, adică peste un dolar (ceea ce înseamnă o creștere |
■ de peste 50 la sută), iată că se aliniază la noul curs leu/ . 
1 dolar și producătorii agricoli români.
| Pentru ca să nu fie cumva păcăliți, vânzătorii de | 

| arpagic, spre exemplu, spun că cer câte un dolar pe kg, | 
J evident fluctuația făcându-se după cursul zilnic al raportului!
■ leu/dolar. în funcție de aceste variații oscilează și prețul la ' 
| alte legume și produse ce se vând în piața deveană. Se |
■ pare că raportarea pieței noastre la dolar pune stăpânire ■
' definitivă pe viața românului. (N.T.) *
'<• —— — —— —> — — — —- —• — —— — —   —— —

Consiliul de AdministrațieI

SC Metalul SA Peștișu Mare- 
Hunedoara

cu sediul în Peștișu Mare, nr. 363 
CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 13.04.1999, ora 9.00, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune privind 
indicatorii economico-financiari pe anul 1998.

2. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de 
profit și pierdere pe anul 1998.

3. Raportul comisiei de cenzori.
4. Diverse.
Conform art. 122 din Legea 31/1990 republicată 

data de referință este 31.03.1999.
Se convoacă la adunare toți acționarii 

înregistrați la registrul acționarilor la această dată.
în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea 

generală se va ține la data de 14.04.1999 în același 
loc și la aceeași oră.

IIATEG
Un nou consilier

în ședința Consiliului lo
cal al orașului Hațeg 
desfășurată luni, 22 martie 
a.c., a fost validat mandatul 
unui nou consilier. Dl Petru 
Aldea (PDSR), directorul 
abatorului Hațeg, a devenit 
membru al Consiliului local 
întrucât consilierul Gâlea 
Simion a trecut în neființă. 
Sperăm ca noul consilier să 
voteze și să promoveze 
numai proiecte de hotărâre 
benefice locuitorilor orașului 
Hațeg și eventual să aibă 
inițiative menite a îmbunătăți 
viața concetățenilor săi.

informat că în urma acestei 
renovări destinația
atelierelor va fi schimbată 
în sală de sport.Tot în acest 
an cu ajutorul unei alte 
firme particulare, se vor 
efectua reparații la grupul 
sanitar și la gardurile și 
porțile care împrejmuiesc 
școala.

Sută la sută
Cu excepția profesoarei 

de limba franceză și 
engleză - necalificată dar 
atestată - toate celelalte 
cadre didactice de la Școala 
Generală din Băcia sunt 
calificate. Astfel că din cei 
12 absolvenți ai clasei a- 
Vlll-a din vara anului trecut, 
opt au reușit la liceu iar 
patru urmează cursurile 
unor școli profesionale. De 
remarcat că nici unul din cei 
12 elevi nu a abandonat 
școala neînscriindu-se 
astfel în statistica nedorită a 
tinerilor neînmatriculați în 
liceu.

Ciprian MARINUȚ

Martie - luna curățeniei

Prima lună a primăverii a 
fost declarată de către 
Consiliul local Hațeg drept 
luna curățeniei. în acest sens 
serviciul de salubritate și 
zone verzi al Primăriei a 
plantat 1000 puieți de gard 
viu, 50 de tei, 100 de paltini, 
a vopsit bănci, a văruit copaci 
și a intensificat activitățile de 
igienizare a zonelor verzi. în 
plus, printr-un anunț difuzat 
la televiziunea prin cablu, 
Consiliul local a încercat 
sensibilizarea populației, 
spunând că aspectul orașului 
nu depinde doar de eforturile 
Primăriei ci și de “civilizația" 
oamenilor. De asemenea, au 
fost atenționate, prin adrese 
scrise, toate asociațiile de

SERVICIILE COMERCIALE

PolitețE și conduită 
frumoasă, dar și 

rei/ersui
Am avut întotdeauna 

îndoieli cu privire la serviciile 
din cartierele mărginașe, în 
sensul că aici n-ar exista 
același respect reciproc între 
clienți și salariații cărora li se 
solicită servicii, că în general 
prestațiile de orice fel nu se 
ridică la nivelul așteptat. Re
cent, am avut însă surpriza să 
constatăm că se întâmplă și 
altfel. în cartierul Micro VII, din 
Hunedoara, la Oficiul poștal 
nr. 3, amabilitatea cu care-și 
primește clientela dna Viorica 
Bulgărescu se înscrie în cele 
mai exigente reguli 
comportamentale. Este și 
dirigintă și casieră, serviciile 
fiind aici diversificate. Cu atât 
mai mult este de apreciat 
servirea exemplară, 
operativă.

Cu receptivitate sunt 
primiți bolnavii sau 
aparținătorii la farmacia “Teia" 
din același cartier. “Oamenii 
din această zonă izolată sunt 
în general mai necăjiți, dar 
sunt înțelepți” - afirma 
asistenta Elena Cătăneț, 
dovedind că-și respectă 
munca și pe cei care intră să 
solicite onorarea rețetelor.

Chiar și în magazine pri
vate, cum este cel al firmei 
Comtur Alf SRL, vânză
toarele manifestă răbdare și 
politețe față de cei care le trec 
pragul.

Din păcate, există însă 
numeroase prăvălii, situate 
într-un vad comercial fluent, 
în care politețea, buna- 
cuviință sunt flori rare. într-un 
magazin aspectuos din Deva, 
bine aprovizionat de altfel, am 
încercat într-o zi să luăm 
legătura cu patroana. A 
refuzat categoric să stea de 
vorbă cu noi. Am insistat, dar 
a refuzat spunând: “Da, vă 
știm noi pe cei de la ziar că 
ați scris de noi și pe când 
lucram la “Ulpia”. Noi vă 
cunoaștem, chiar dacă dv. nu 
ne știți pe noi.” Spunându-i că 
vom relata ceea ce am 
reținut, a adăugat: “Da, foarte 
bine, măcar așa ne faceți 
publicitate. Va veni lumea să 
vadă unde se întâmplă așa, 
cine suntem..." Și nu mai 
termina cu apostrofările, 

locatari din oraș cărora li s-a 
reamintit că au obligația să 
facă curățenie în jurul 
blocurilor. Anul trecut toate 
cele 20 de asociații de locatari 
din oraș au fost amendate (cu 
100.000 de lei) pentru 
nerespectarea acestei 
obligațjj. Se speră însă ca în 
acest an să nu mai fie cazul 
aplicării unor astfel de 
amenzi.

S-au redus impozitele

O.G. 15/ 1999, care 
modifică O.G. 62/ 1998, lasă 
într-o oarecare măsură la 
latitudinea consiliilor locale 
stabilirea impozitelor pe 
clădiri și terenuri. Profitând 
din plin de această autonomie 
și înțelegând fiscalitatea 

încercând să ne dea lecții 
despre muncă, sugerându- 
ne că informațiile nu se pot 
primi atât de ușor, de parcă 
s-ar fi ocupat vreodată de 
așa ceva.

La alt magazin particu
lar din Deva, am vrut într-o 
dimineață (miercuri, 24.03.) 
să intrăm. Era ora 7,30, dar 
ușa era încuiată, în timp ce 
orarul afișat “informa" că ora 
deschiderii este 7,00. 
Oamenii puneau mâna pe 
clanță și apoi făceau cale- 
ntoarsă. Ni se va da replica: 
“Suntem particulari și 
deschidem când dorim”. 
Numai că, spun potențialii 
cumpărători, “afișați orarul 
pe care-l doriți, nu ne mai 
duceți în eroare.” Este vorba 
la urma urmei despre 
respectul datorat celor din 
banii cărora existați, vă 
dezvoltați.

N-am dat numele celor 
două firme, căci într-adevăr 
publicitatea se plătește. 
Suntem însă aproape siguri 
că proprietarii se vor 
recunoaște. în fond a avea 
bani mulți, chiar foarte mulți, 
nu înseamnă a afișa acest 
aer de superioritate, a-ți 
trata semenii de pe un 
piedestal atât de înalt. Că, 
Doamne ferește, nu se știe 
când se poate răsturna și în 
rostogolire să se facă 
țăndări. Le mai punem o 
întrebare: “Sunteți atât de 
siguri că bogăția vă aduce 
și respect?" Negustorii plini 
de sine, fără un dram de 
considerație fața de clienți, 
n-au fost niciodată agreați 
de nimeni.

,Ne-am oprit la aceste 
două exemple. Mulți dintre 
comercianții de azi acordă 
atenție aspectului spațiilor 
comerciale, vitrinelor și 
reclamelor, atrăgând astfel 
clientela. Mai puțini au însă 
în vizor modul de servire, 
pregătirea persoanelor pe 
care le plătesc pentru 
această activitate. Atunci 
când înșiși patronii tratează 
pe cei care le trec pragul cu 
dispreț și ironie, ce să mai 
așteptăm de la vânzători?

Estera SÎNA

agresivă ce apasă asupra 
oamenilor, membrii 
Consiliului local Hațeg au 
hotărât, în ședința din luna 
martie, reducerea cu 50 la 
sută a impozitului pe clădiri, 
în plus și terenurile au fost 
în așa fel zonificate încât 
impozitul pe teren s-a 
redi^s în medie cu 500 lei/ 
mp. Totuși, dl Nicolae 
Timiș, viceprimarul 
orașului, aprecia că “prin 
reducerea acestor impozite 
ne-am tăiat singuri craca 
de sub picioare făcând și 
mai dificilă situația 
bugetului local.”

Ciprian MARINUȚ

IIATEG.♦ v
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Societatea Comercială MARMOSIM SA pentru extragerea, prelucrarea și montarea 
marmurei și a pietrei de construcție 

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC „MARMOSIM" SA Simeria
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14 aprilie 

1999, ora 10, la sediul societății din Simeria, str. Cuza Vodă, nr. 24, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru 
exercițiul financiar 1998;

2. Raportul Comisiei de CenZori privind Bilanțul Contabil a contului de profit și 
pierderi pe anul financiar 1998;

3. Aprobarea Bilanțului Contabil a Contului de Profit și Pierderi pe anul financiar 
1998 și a modului de repartizare a profitului;

4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor în vederea descărcării de 
gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 1998;

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Planului de afaceri și a Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 1999;

6. Aprobarea gajării cu mijloace fixe și terenuri pentru creditele necesare 
desfășurării normale a activității societății;

7. Prezentarea și aprobarea unor propuneri de modificare a actului constitutiv;
8. Diverse.
La adunare au dreptul de a participa toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul 

zilei de 31 martie 1999 care este și data de referință.
Acționarii vor putea fi reprezentați la adunare și prin alte persoane, în baza unei 

procuri speciale de reprezentare în formă autentificată.
Reprezentarea prin procură specială se va face de către alți acționari care nu 

sunt salariați ai societății.
Formularele de procură se pot obține de la sediul Societății.
După completarea, semnarea și autentificare un exemplar va fi depus la sediul 

societății până la data de 09.04.1999.
> — . . 

în caz de neîntrunire a condițiilor de validitate, se convoacă o a doua Adunare 
Generală Ordinară în același loc și cu aceeași ordine de zi pentru data de 15.04.1999.

Informații suplimentare la sediul Societății: telefon 054/260851, int. 22.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în Ordinea 

de zi se pot consulta la sediul Societății începând cu data de 09.04.1999.
Propuneri privind modificarea și completarea Actului constitutiv.
11.7. Consiliul de Administrație este mandatat de Adunarea Generală în vederea 

aprobării de investiții anuale în valoare de până la 6.000.000 USD.
11.8. Directorul General al Societății este mandatat de Adunarea Generală în 

vederea aprobării de investiții anuale în valoare de până la 500.000 USD, cu condiția ca 
valoarea pentru fiecare să nu depășească 20.000 USD.

Art. 12.1
Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui Comitet de 

Direcție format din membrii desemnați dintre administratorii societății de către Consiliul 
de Administrație, care poate avea în același timp și calitatea de Director General.

Art. 12.5
Consiliul de Administrație se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o 

dată pe lună, de către Președintele Consiliului de Administrație sau la cererea a cel puțin 
doi administratori, la sediul Societății sau în alt loc.

Convocarea administratorilor se va face în scris, va cuprinde ordinea de zi 
completă a ședinței Consiliului și va fi trimisă cu cel puțin 7 zile înainte de data ședinței.

Consiliul lucrează statutar dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din numărul 
administratorilor. Deciziile se vor lua cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

în caz de balotaj se adoptă decizia în favoarea căreia a votat președintele 
Consiliului de Administrație.

Fiecare membru are un vot în Consiliul de Administrație.
Președintele Consiliului de Administrație, ing. Adrian ViDEANU

PROFIT SIGUR

Potențial ridicat de producție 
■Adaptabilitate la recoltarea mecanizată

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

PIONEER
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

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

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

094/362.703

PORUMB

Hibridul Grupa de 
maturitate FAO Producții 

(kg/ha)

Elita-X0814B Extratimpuriu 207 7.530-10.400

Natacha X9C34 Extratimpuriu 240 7.380-12.790

Tirabella-X1D31 Extratimpuriu 260 7.690-13.490

Helga-P3902 Timpuriu 300 9.600-13.700

Monessa-P3905 Timpuriu 305 9.460-13.600

Clarica-P3ă93 Timpuriu 315 10.100-14.300

Raissa-X9033 Timpuriu 315 9.460-13.740

Monalissa-3860 Timpuriu 344 9.720-14.640

Stira-XC277 Semitimpuriu 413 10.160-14.800

Danella-3753 Semitimpuriu 395 9.320-15.080

Tehnologia care produce!

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

fr i

L

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05D-naKing, agent secret 
(s) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.00 în flagrant 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 30) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 429) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal, meteo, sport, Ediție 
specială 21.00 Diamantele din 
Harrowhouse (co. SUA 1974) 
22.40 Eclipsa '99 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport
23.30 Planeta Cinema

TVR 2
9.00 Ultimul tren (r) 10.30 

Scena politică (r) 11.00 
Ecranul (r) 11.30 Primul val (s/ 
r) 12.15 Documente culturale 
(r) 13.05 Rebelul (s) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Patru 

V_________________________ 

surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 172) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Care pe 
care (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 
Suflete tari - teatru TV 23.00 
Pelerinaje

ANTENA l
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. 195) 13.00 
Știrile amiezii 13.30 
Esmeralda (s, ep. 12) 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Trei destine (s,ep 115) 
16.05 Ape liniștite (s) 17.00 
Știri 17.25 Uraganul (s, ep. 71, 
72) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 În 
căutarea lui Livingstone (f.a. 
SUA 1997) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte 
(talkshow)

PRO IV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 After 
Hours (f/r) 12.30 Dharma și 
Greg (s/r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Hercule (s) 14.00 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 
Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Aventura (s, ep. 7) 21.30 
NYPD Blue (s, ep. 55) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Susan (s, 
ep. 7) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

ACASĂ
7.00 Minciuna (s/r) 7.45 

Guadalupe (s/r) 8.30 Căsuța 
poveștilor (d.a/r) 9.15 înger 
sălbatic(s/r) 10.00 Celeste se 
întoarce (s/r) 11.00 Viața 
noastră (s/r) 11.45 Dragoste 
și putere (s/r) 12.30
Pedeapsă capitală (f/r) 14.15 
Marimar (s, ep. 52) 15.00 

Căsuța poveștilor (s/r) 16.00 
Guadalupe (s, ep. 157) 17.00 
Viața noastră (s, ep. 20) 17.50 
Dragoste și putere (s, ep. 
340) 18.40 Extragere Carte 
poștală 18.45 înger sălbatic 
(s, ep. 7) 20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 46) .21.00 
Minciuna (s, ep. 6) 21.45 
Surorile (s, ep. 72) 22.30 
Sfertul de oră american 
(co.Franța 1982)

PRIMAT'/
7.00 Povești de iubire (r) 

9.00 Prima oră 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. 18) 21.30 Dosarele Y
22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

HBG>
10.00 Linia erotică (co. 

Spania ’95) 12.00 Dincolo de 
tăcere (dramă SUA 1994) 
13.45 Colț alb 2: Mitul 
lupului alb (dramă SUA ’94)
15.30 Războiul fiarelor (d.a) 
16.00 Nu privi în urmă 
(thriller SUA 1996) 17.30 
Alo, aici Denise! (co. SUA 
’95) 19.00 Puiul de urs (co. 
Canada 1997) 20.30
întoarcerea acasă (w. SUA 
1997) 22.15 Crimă la nr. 1600 
(f.a. SUA ’97)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

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

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 

k posturilor TV.

negescep
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O BERBEC
Nu întâmpinați nici o piedică 

în carieră, șefii vă apreciază 
contribuția, chiar dacă dv. nu 
observați. Veți petrece ore 
minunate cu partenerul.

O TAUR
Primăvara este foarte 

potrivită pentru dragoste, 
sănătaje, sport. Gata cu 
nervii de prisos. Să vă feriți 
de conflicte, deoarece vă 
aprindeți ușor.

3 GEMENI
Din nou o zi bună pentru 

doamnele Gemeni. Sunt pline de 
energie, mai ales în îndeletnicirile 
casnice și sunt atractive din 
toate punctele de vedere.

Z RAC
Vă puteți aștepta la 

conflicte atât pe plan 
profesional, cât și în sânul 
familiei. Aceasta, mai cu 
seamă atunci când doriți să 
puneți în aplicare idei 
neobișnuite.

Z LEU
Azi reușiți să rezolvați 

multe probleme. Aveți 
inițiativă, sunteți energic, iar 
datorită relațiilor pe care le 
aveți, reușiți să vă asigurați 
banii și bunurile materiale.

Z FECIOARĂ
Sunteți în formă, lucrați cu 

plăcere în jurul casei, mai ales 
în grădină. La locul de muncă 
înregistrați performanțele 
așteptate de la dv.

3 BALANȚĂ
Trebuie să vă planificați 

toată săptămâna, deoarece 
aveți de sărbătorit un 
eveniment. Nu vă faceți griji 
din pricina banilor, problemele 
se rezolvă.

Z SCORPION
în prima jumătate a zilei totul 

decurge după cum doriți, dar 
spre după amiază veți avea 
ceva de furcă în familie sau la 
locul de muncă.

O SĂGETĂTOR
Veți beneficia de prea puțin 

timp pentru a soluționa 
problemele vieții personale. Zi 
favorabilă femeilor Săgetător 
pentru a încheia contracte și 
afaceri.

3 CAPRICORN
Cariera dv. nu este doar o 

aparență, ci o realitate. 
Singura problemă este că 
uneori și dv. vă îndoiți. 
Ascultați-vă partenerul și fiți 
optimist.

Z VĂRSĂTOR
Deși vă este foarte dor de 

odihnă, încă nu puteți sta 
liniștit pe lauri. Fiți cu ochii-n 
patru la consfătuiri, în caz 
contrar sunt posibile pierderi 
materiale.

3 PEȘTI
Trebuie să fiți mai atent cu 

sănătatea: obosiți mai repede, 
vă scade atenția și puterea de 
.concentrare. Călătoriți sau 
odihniți-vă împreună cu cei 
dragi.

iieseseer
X z



DIVERSE 5.C. CORNUL SRL Deva

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan
2585 mp, Deva DN 7, lângă 
pompa de benzină Naghi & 
Oii, preț 9 DM/mp, negocia
bil. Tel 059152039, 094/ 
619830. (9077)____________

• Vând intravilan Ilia. Tel. 
212143. (094)

• Vând spațiu comercial, 70 
mp, Hunedoara, bdul Dacia, 
27, tel. 713112 (9001)

• Vând casă cu etaj în 
Geoagiu,încălzire centrală. Tel. 
221649. (9062)

• Vând casă centrală cu 7 
camere, preț fix 1 miliard 300 
milioane și fermă cu 500 mili
oane. Tel. 217216. (9092/93)

• Vând casă, 6 camere, 
baie, apă curentă, garaj, gră
dină. Tel. 738137, 738120 
Teliuc. (9091)

• SC Agromec Baia de Criș 
vinde atelier cu teren aferent 
în corn. Baia de Criș.Informații 
la tel. 107 (9097)

• Vând casă, grădină, 2 ha 
arabil, pădure în Vorța, sau 
schimb cu apartament Deva, 
plus sau minus diferența.Vând 
Lada 1200, an fabricație 1978, 
cu plata în rate. Tel. 283270. 
(9100)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, b-dul Bălcescu, 
9000 DM, negociabil. Tel. 
217847, 220044. (2471)

• Vând apartament una 
cameră, ultracentral. Tel. 094 
700055, 094 440598. (2473)

• Vând casă locuibilă. Leș- 
nic, corn. Vețel, tel. 219088, 
217383. (2424)

• Cumpăr apartament 2 
camere în Deva, exclus Micro. 
Ofer 60 milioane lei. Tel. 
622197. (4106)

• Vând apartament mobilat, 
două camere, decomandat, 
telefon, boxă, OM. Tel. 715971, 
17-20. (9004)

• Vând apartament 3 ca
mere, central, Orăștie, A. 
lancu. bl.4/17. Informații str. 
Crișan, nr.7. (9915)

• Vând urgent imobil Deva, 
str. Pietroasa, nr. 2 și apar
tament str. Minerului, bl. 26, 
etaj 3, tel. 094/543219, 621446 
(9917)

• Vând apartament 2 ca
mere, Hunedoara, Micro 4 și 
mobilă dormitor, cameră, bucă
tărie, aragaz. Tel. 720330 
(9012)

• Vând camion Saviem bas- 
culabil, CI. Tel. 261365 (8969)

• Vând Dacia 1310, stare
foarte bună, Orăștie, bloc 16 
A, ap.169. Informații la domi- 
ciliu, după ora 17._________

• Vând autocamion Roman 
Diesel 19256, 19 tone, an 
fabricație 1990, stare bună, preț 
150 milioane și Dacia Break 
1310, an fabricație 1991. Prețuri 
negociabile. Tel. 212844, între 
orele 8-14. (3992)

• Vând mașină de cusut
industrială MCI 4, trifazic, 
nefolosită, 4 milioane lei. Tel. 
228905. (9074)_____________

• Asociația Familială 
“lancu Tinel’ vă oferă ciment 
și var la cele mai mici prețuri, 
în incinta SC Devii SA Deva 
(fabrica de lapte). (4101)

622293. după ora 16. (9086)
• Vând bicicletă Pegas băr

bătească, nouă și teren intravilan 
Geoagiu Băi, prețuri negociabile. 
Tel. 216590, după ora 20.

• 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)____________

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar tele- 
foane-celulare GSM, rapid și 
ieftin. Tel. 094/859958 (9833)

• Societate comerciala 
vinde la preț avantajos cen
trale termice, calorifere, țea- 
vă multistrat HENKO, fitin- 
guri, Hunedoara, str. Doro
banților, 12, tel. 092/701072 
(9748)

• Consiliul de administrație 
SC Rusca SA Hunedoara co
munică: se completează or
dinea de zi pentru adunarea 
generală a acționarilor din data 
de 05 04 1999, cu următorul 
punct: Aprobarea de principiu 
privind aplicarea OGR nr. 9/ 
1997. (9011)

PIERDERI

• SC Agromec Mecanizatorul 
Orăștie SA a pierdut ștampilele 
societății (2 buc.). Le declară 
nule și inutilizabile. (2472)

• Pierdut telefon celular 
Bosch 607, găsitorului recom
pensă, sunați 714692, 712441. 
(9009)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele luoraș Elena. îl declar 
nul. (9010)

cu sediul în Deva, str. Liliacului, bl.23, sc. B, ap.ÎS. tel. 223285, 092/358395
anunță că

începând cu data de 1.04.1999
deschide un nou traseu de transport persoane DEVA - CLUJ, cu 

plecare din Autogara Deva, ora 6,30, sosire Cluj 10,00. 
Plecare Cluj: 15,30, sosire Deva 19,00.

----------------------------------------- \
TRAGEREA 

LOTO SPECIAL
“6/49”

din 28.03.1999
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TRAGEREA 
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din 28.03.1999

• Vând cruce marmură, 
2.800.000, cruce mozaic 
700.000. Tel. 054/262290, 
094/230856. (3954).

• Vând cască coafor, Hu
nedoara, str. S^ărnuțiu, 24, 
tel. 718136 (9002)

• Vând calculator Pentium. 
Informații Hațeg, tel. 770891 
(9567) '

OFERTE DE
SERVICII

• SC Sârmplast Vesa SRL 
Deva, str. Dorobanți, nr.32 
angajează lăcătuși confecții 
metalice pentru funcția de șef 
echipă, cu examinare. Tel. 
220719. (9085)

• Economistă efectuez evi
dență contabilă pe calculator 
Tel. 227986. (9090)_________

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zidari. Tel. 216795, orele 7- 
15. (9099)

• 800-1200 dolari, zugravi, 
faianțari, electricieni, con
structori, Canada, termen 
lung. Tel. 01/8985819. (OP)

• Fermă zootehnică Ger
mania angajează lucrători 
agricoli necalificați, 900 DM. 
Tel. 01/8985819. (OP)

• Companie construcții Ca
nada angajează zidari, tâm
plari, cazare, masă, 15 dolari/ 
oră. Tel. 01/8985819. (OP)

• Societate internațională de 
import oferă locuri de muncă cu 
câștiguri între 700 000 - 
1.000.000 pe săptămână și 
posibilitatea de promovare rapidă 
într-un sistem nou de lucru, care 
nu necesită experiență. Tel. 
627527, 094/280444. (3979)

• Reparăm parbrize fisurate, 
cu materiale și tehnologie 
americană. Orăștie, tel. 054/ 
247384, 094/895340 (9916)

• Societate comercială mon
tează, rașchetează, paluxează 
parchet, montează gresie, 
faianță, tapetări și zugrăveli de 
orice fel. Tel. 721346. (9007)

■ Persoană dinamică, între
prinzătoare, vârsta 29 ani, 
domiciliul în Deva, posesor 
camei conducere categ. B, so
licit loc de muncă în care să 
fie apreciată munca, devota
ment! il și inițiativa. Tel. 212048.

‘ Dau 0,63 ha pământ în parte 
(zona Sîntuhalm). Simeria, 
Progresului, nr.10. (9098)

DECESE

• Cu durere în suflet, fa
miliile Grun Gheorghe și 
Kilyeni Ștefan anunță înce
tarea din viață a celei care a 
fost o bună mamă și bunică

LĂSZLO KLARA-MARIA
în vârstă de 78 ani. înhu
marea are loc azi, 30 martie 
1999, la Cimitirul catolic din 
str. M.Eminescu, Deva, ora 
13. Dumnezeu s-o odih- 
nească în pace!

• Familiile prietene sunt 
alături' de familia Grun 
Gheorghe în grelele mo
mente pricinuite de dispariția 
dragei lor mame

LĂSZLO KLARA MĂRIA
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace! (3989)

• Suntem alături de fa
miliile Grun Gheorghe și 
Kilyeni Ștefan la greaua du
rere pricinuită de trecerea în 
neființă a iubitei lor mame

LĂSZLO KLĂRA-MĂRIA
/
Sincere condoleanțe. 

Familia istrate Tiberiu.

• Cadrele didactice de la 
Liceul Pedagogic “Sabin Dră- 
goi” Deva împărtășesc dure
rea colegei lor, profesoara 
Grun Ecaterina, la greaua în
cercare datorată încetării din 
viață a scumpei sale mame

LĂSZLO KLĂRA-MĂRIA
Sincere condoleanțe. 

(3990)

• Colectivul Prefecturii 
județului Hunedoare este 
alături de directorul general 
loan Vușcan în aceste mo
mente dificile pricinuite de 
decesul surorii sale și 
transmite condoleanțe fami
liei îndoliate.

• S-a stins din viață bunul 
și inegalabilul nostru

HOWARD DAVID WILSON 
(DAVE)

înmormântarea va avea 
loc astăzi, 30 martie, ora 15, la 
Cimitirul catolic, str. Eminescu. 
îi vom purta mereu o vie și 
frumoasă amintire. Constanța, 
Alina, Floricel și Radu (4111)

7-2-2-1 -9-6-4
\___________ __ _________ /

SC HON & 
dLIS SRL 
str. Sântuhalm, nr.

72 B (vizavi de 
PECO vechi)

Oferă
Ia cele mai mici 

preturi PIESE AUTO 
PENTRU DACIA - 
toate tipurile, ARO 
și 0LTCIT, uleiuri, 
accesorii auto.

Informații Ia 
telefon 226872

SC HABER INTER
NATIONAL SA HAȚEG
organizează în data de 31 martie 1999 concurs 

pentru ocuparea postului de operator industrie 
alimentară.

Condiții:
C calificare în meseria de operator în 

industria alimentară;
C vârsta maximă 35 de ani;
C studii: liceu agro-alimentar sau școală 

profesională cu profil alimentar.
Cererile se depun la biroul Organizare, Personal, 

Salarizare până în data de 31.03.1999.
Informații suplimentare la telefon 770130, int. 215 

sau 225.
Bere HAȚEG A HA o bere pe placul tâu!

Utilizatori de armaturi pentru instalații interioare!

Doriți să faceți economie de timp și bani?ZZ>

E simplu. Apelați la seryiciile 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 uitati! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOTI, SERVICII PENTRU FIECĂREI

< ' -_______________——_____

fEfî 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. 37 A, 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 55/1998, 
modificată și completată 69,97 % din acțiunile

Societății Comerciale “AGROMEC” - SA. ILIA
cu sediul în ILIA, str. Libertății, județ Hunedoara, cod fiscal R 2094257, număr de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului J 20/1066/1991, având:

Obiectul principal de activitate: Executarea de lucrări mecanizate la deținătorii de terenuri 
agricole, prestări pentru agenții economici de stat și privați, executarea de întrețineri, service, la 
mașini agricole.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 
Comerțului): 1.880.900 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem, I): 289.999 mii lei.
Pierderea în semestrul I 1998: 435 mii lei.
Structura acționariatului la data de: 10/06/1997 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 52.640 69,97
SIF - -
PPM 22.596 30,03
Manager - -
TOTAL 75.236 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.316.000.000 lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 39.480.000 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la B.R.D. - 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 10, la sediul Direcției Teritoriale a Fondului 

Proprietății de Stat 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 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 FPS - D.T. Hunedoara - doamna 
Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214603, 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
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Administratorul unic al 
S.C.Streiul S.A. Câlan

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR societății pentru data de 
14.04.1999, ora IO, la sediul societății din Călan, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 8, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al administratorului 
pentru anul 1998.

2. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 1998.

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului 
de profit și pierdere pe anul 1998.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 1999.

5. Diverse.

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DEVA, 
cu sprijinul Agenției Județene de 
Ocupare și Formare Profesională 

Hunedoara, în cadrul programului de 
măsuri active de combatere a 

șomajului 
ANGAJEAZĂ

in conformitate cu prevederile 
Ordonanței nr. 9/ 1997, Ordonanței nr. 22/ 
1997 și Ordonanței nr. 69/ 1998, începând 
cu data de 1 aprilie 1999, 50 de persoane 
disponibilizate (bărbați), pe o durată de 6 
luni.

Informații suplimentare la Serviciul 
Salubritate Zone-Verzi (serele de flori), 
strada Axente Sever nr. 30 (lângă Stadionul 
“Cetate”), tel. 218665, între orele 7,30 - 
15,30.

PRIMA ARDELEANA - Sibiu
Tel: 069/21.17.88

COLIBRI - Timișoara
Tel.: 056/ 19.86.04

jr O vizita in Tara Sfântă 
Ia 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
a 3 mese pe zi
a ghid permanent și documentație în 
limba română

înscrierile se fac la agenția autorizată:

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2

______ (în clădirea Fundației pentru tineret),
[oferă persoanelor disponibilizate in baza Ordonanțelor 9 sau 22

Consultanță gratuită
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu
Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

SC Avicola SA Deva - Mintia
oferim gratuit ouă sub STAS proaspete și dietetice 

creșelor de copii, căminelor de bătrâni și altor instituții 
de ocrotire socială, în perioada 29 martie - 6 aprilie 
a.c.

Informații la sediul societății sau la telefon 21:5884.

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.
IMPORTANT

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

mhmm maximum 5 zile.
===—■ Informații la telefon

054/232946.

SEDONA

\_\3CWEZX VKQVțSA'OHKV 'SA SKT V. M WlUVi

ÎNSCRIE-TE PENTRU POSTUL DE:
- Director coordonator

Cftonțe; • studii supsrlosrs • sxpsrlsnți minim 3 ani In posturi similara a
• dinamism • flexibilitate • abilități comunlcațlonale •

• disponibilitate pentru program prelungit •

- Șef departament marketing
Cerințe. • studii superioara •

• dinamism • flexibilitate •
* abilități comunlcațlonala •

• disponibilitate pentru program prelungit •

- Referent marketing
CjadnJflL • studii superioara •

• dinamism • flexibilitate •
• abilități comunlcațlonala •

• disponibilitate pentru deplasări șl program prelungit •

- Asistent marketing
CflEtoțft; • studii msdll sau superioara •

• flexibilitate o ablHUțl comunlcațlonala a
* disponibilitate pentru doplatlrl țl program prelungit •

Trimiteți C.V. al scrisoare de Intenție până la data ne 29.03.1999
' la Fax: 01/3202683, 056/214805

Informații la Tel./Fax: 056/214805. 282019, Carmen Lencu

R- X)VÂNTUL
" LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 
cu nr. J20/618/1991.

Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Colecția «Afaceri la cheie»

Fâbricuta de săpun Spâlâtorie-curâtâtorie chimica

Dacă v-afi săturat de probleme 
bănești,

Dacă doriți să faceți ceva în viață,
_ Alunei, este momentul

Sâ deveniri ~
mare propriul OVS. Stăpân! V

•entabilitate \

O afacere la cheie este întotdeauna...
• Bazată pe cifre reale (capital initial, 

investiții etc.)
• O idee nouâ care are un mare potențial de dezvoltare
• Sau o idee veche, dar care este încă dv 

mare actualitate

• Un dosar complet pentru crearea unei mici întreprinderi

• Ușor de înțeles de către nespeciali
• Testată de mai multe persoane care au creat deja o 

astfel de afacere
• O idee de afacere care a dovedit că poate aduce

Deneticii foarte bune
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Completați 

ACUM 

cuponul de 

alăturat si veți 

primi 

GRATUIT 

informații 

suplimentare 

în cel mai 

scurt timp.

rata profitului,

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

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

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

Jud............................ :........Tel...............................Fax...........................Tel

-..............................................-..................................................... ........................................................................................

□ DA, vâ rog să-mi expediați GRATUIT pachetul meu cu informații suplimentare despre 

colecția «Afaceri la cheie»:

Firma ......

Nume......

Localitatea

Sect./Cod
11385) 

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

Afaceri, 0.P 54, C.P. 46, sector 1, București. Puteți expedia cuponul și prin fax, la numărul (01) 320 38 84.

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali 
de redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL 
POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUȚ • Departamentul 
reformâ-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul 
educatie-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU • Responsabil de număr - 
MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată 
- CODRUȚA GOTA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 
(depozit magazin); Fax 218061

• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul
executat

ia
Tipografia
“Cuvântul

liber”
Deva

deva.iiruc.ro

