
Stimati colegi.
Țara mea. Republica Fede

rală Jugoslavia, a fost bom
bardată la 24 martie 1999, la 
ora 20°° de către NATO, după 
directiva președintelui SUA Bill 
Clinton și a secretarului general 
al NATO, Javier Solana.

De ce a fost atacată 
Jugoslavia? Istoria Serbiei și a 
Jugoslaviei stau mărturie că, de 
veacuri întregi de existență, 
poporul sârb nu a dus niciodată 
războaie pentru teritorii străine, ci 
numai de apărare contra 
cotropitorilor și că în această 
postură, a ieșit învingătoare în

Prof, univ. dr. MILAN VANKU din Belgrad ne transmite un
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FEDERALE JUGOSLAVIA

cele două războaie mondiale ca 
aliată a Americii, Marii Britanii și 
Franței, pentru ca acuma să 
devină jertfa agresiunii și 
genocidului, a politicii acestor țări.

Vă reamintesc, stimați colegi, 
că alături de țările Dumneavoastră, 
Jugoslavia a fost fondatorul Ligii

Națiunilor și a Națiunilor Unite. Din 
păcate, stimați colegi, sunt nevoit 
să vă amintesc azi de timpul din 
ajunul celui de-al ll-lea război 
mondial, de perioada din 1938, 
când președintele guvernului 
englez Chamberlain și 
președintele guvernului francez

Daladier au scăpat ocazia istorică 
de a se opune ideii nebune a lui 
Hitler de a recompune harta lumii.

Din păcate însă, istoria se 
repetă. Ministrul de externe al 
Marii Britanii Cook și ministrul 
francez de externe Vedrine au 
ratat la fel ocazia oferită de istorie.

ca la așa-zisele tratative de la 
Rambouillet și Paris, care “au fost 
dar n-au fost”, și au repetat 
greșeala precursorilor lor 
îndepărtați, deoarece nu s-au 
angajat sincer pentru pace, 
răpuși de ambițiile crescânde ale 
Americii de a recompune harta

lumii și de a se instala drept 
unică forță mondială.

Jugoslavia a fost bombar
dată din cauză că nu a permis 
secesiunea teritoriului său, a 
regiunii Kosovo și din cauză că 
nu a permis instalarea trupelor 
NATO pe teritoriul său, pretinsă 
sub pretextul absurd de 
prevenire a catastrofei 
umanitare Au fost încălcate 
Carta Națiunilor Unite și 
celelalte acte juridice 
internaționale, în timp ce 
Națiunile Unite au fost puse în

(Continuare în pag. 2)

NATO, ISUS 
Și BARABA

Fiind în Săptămâna 
Patimilor, ne amintim, cu 
o firească smerenie, de 
fapte petrecute cu 2000 
de ani în urmă, când Fiul 
Domnului a fost răstignit 
pe cruce din ordinul 
guvernatorului Iudeii, 
celebrul Pilat din Pont. 
Tot atunci, repre
zentantul puterii romane 
a iertat și eliberat un 
tâlhar, pe nume Baraba, 
acesta fiind un cadou 
oferit populației locale cu 
prilejul sărbătorilor de 
Paști.

Ce se întâmplă acum 
în Iugoslavia? Seamănă 
faptele de acum două mii 
de ani cu ce se petrece 
astăzi în țara vecină? Se 
pare că într-o anumită 
măsură răspunsul este 
da. NATO se crede Pilaful 
din Pont al Europei și al 
lumii și condamnă la 
răstignire prin bombar
damente poporul sârb, 
în schimb îi iartă și îi face 
scăpați pe albanezii înar
mați care reclamă sece
siunea provinciei 
Kosovo.

Să fie acesta un act 
cinstit, menit să aducă 
pacea în Balcani? Greu de 
crezut. Rămâne de văzut 
cum va ieși NATO din 
această situație. Se va 
spăla oare pe mâini, ca 
Pilat din Pont?

Tiberiu ISTRATE

COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA
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Dragi locuitori ai județului Hunedoara, 
Iubiți credincioși
Cea mai mare sărbătoare a Creștinătății, invierea 

Mântuitorului, ne dă bucuria de a arăta, cel puțin acum, 
la Marele Praznic, întreaga dragoste și prețuire față de 
aproapele nostru, așa cum Isus Hristos, din dragoste 
pentru oameni, a suferit și jertfit pentru mântuirea 
umanității.

Lumina învierii să coboare Speranță, Pace, Bucurie și 
Bunăstare peste noi toți, iar Isus Hristos, cel înviat din 
morți, să dăruiască dumneavoastră și celor dragi 
sănătate, liniște sufletească, putere de muncă și să vă 
aducă în casă fericire.

Să ne închinăm și, totodată, să ne bucurăm împreună!
Hristos a înviat!

Prefectul județului Hunedoara, 
Nlcolae STANCA

V------------- ------------- ---- - — ■■ J

Mesajul președintelui Consiliului 
ludețean Hunedoara cu prilejul 

Sărbătorilor de Paști 1999 
Primăvara este anotimpul reînvierii naturii, 

anotimpul bucuriei care ne dezvăluie miracolul 
vieții ca un dar, cu primirea Luminii în 
noaptea Sfintei învieri.

Am deosebita plăcere de a vă transmite, 
acum, în Săptămâna Mare, stimați locuitori ai 
județului Hunedoara, cu prilejul Sfintelor 
Sărbători ale Paștelui, cele mai sincere urări de 
fericire, sănătate, prosperitate și liniște alături 
de cei dragi.

“Hristos a înviat!”
Gheorghe BARBU, președinte

• - Mioaro, știi că 
am început să 
achiziționez 
antichități?
- Da. Ți-am văzut 

bărbatul!

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 da zile - 60% 
Xla 60 de zile - 62% 
X la 90 de zile - 64%

>
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Ce se întâmplă în România și în vecinătatea ei 

Anchetă ce a avut loc 
pe ulițele unei comune

Oamenii Lăpugiuiui de 
Jos sunt vrednici gospodari 
și, în același timp, atenți la 
ce se întâmplă în România 
și în vecinătatea ei. 
Cunoscând exact situația 
spun limpede, fără nici o 
greșeală, ce gândesc, l-am 
abordat pe câțiva dintre ei 
întâlniți, la întâmplare, pe 
stradă.

Ne e dragă țara din 
toată inima

Ca toți țăranii din 
România, oamenii
Lăpugiuiui de Jos, comună 
așezată la extremitatea de 
vest a județului, pe șoseaua 
spre Lugoj, își iubesc țara 
cu toată puterea inimii și a 
minții.

Viorel Brînda: Sigur că 
ne iubim țara, tocmai de 
aceea ne doare inima de 
ce se întâmplă cu ea.

- Ce se întâmplă, die 
Brînda?

- Toate lucrurile merg 
din rău în mai rău. Eu nu-i 
pricep deloc pe cei ce o 
■conduc. în campania 
electorală ne-au promis o 
mie și una de lucruri, dar 
nimic nu s-a realizat. Sunt 
niște mincinoși.

Milionor Popa: Mă doare 
inima de ce se întâmplă 
astăzi în România. Salariile

- datorită inflației, sunt tot 
mai mici, șomajul crește. 
Am doi copii, ginerele a 
intrat în șomaj. Țăranii pur 
și simplu nu-i mai suportă 
pe cei de sus.

- Ce este de făcut în 
această situație?

- Să plece și să ne lase 
în pace.

Gheorghe Simulesc: 
Lucrările agricole sunt tot 
mai scumpe fiindcă crește 
mereu prețul la motorină, 
sămânță ș.a. Tocmai de 
aceea rămâne mult pământ 
nelucrat. Te doare inima 
când vezi ce se întâmplă cu 
agricultura.

Țara este condusă pe 
un drum greșit.

Miclea Daniel: Nu prea 
am vreme să ascult radioul 
sau să mă uit la televizor 
că am mult de lucru acasă. 
Uite, a început munca la 
câmp. Dar știu că ceea ce 
se întâmplă în România nu 
e bine deloc.

Simulesc Gheorghe: 
După părerea mea țara e 
condusă pe un drum greșit.

- Pe ce drum?
- Nu știu care este acela 

că nu ni se spune, dar o

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 2)

Importante sporuri de recoltă 
se asigură prin

Erbicidarea 
cerealelor 

pâioase
Producătorii agricoli știu bine faptul că 

buruienile, fiind mult mai bine adaptate, 
concurează plantele de cultură atât pentru 
hrană cât și pentru lumină.

Combaterea lor, pe lângă măsurile 
agrotehnice (rotația culturilor, prășit), se 
realizează în mod eficient și pe cale 
chimică. Metoda respectivă a redus în 
mare măsură gradul de îmburuienare a 
culturilor, dar ca urmare a aplicării 
neraționale și unilaterale a produselor 
erbicide au apărut forme rezistente de 
buruieni.

Biolog luliana MARIAN, 
inspector șef al Inspectoratului 

județean Hunedoara pentru 
protecția plantelor 

(Continuare în pag. 2)
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Odată cu sosirea primăverii Solomon Pădurean 
din Grind, comuna Lăpugiu de Jos, a ieșit cu 

tractorul personal la semănat orz.
Foto: Traian MÂNU

CONVERSAȚII

între calm și dinamic, 

între neputința și orgoliu
- Dvs, die loan Beica, sunteți 

președintele Sindicatului Liber 
„ Victoria ” Că lan doar de două luni și 
ceva. Ce sarcini vă apasă pe umeri?

- Multe și grele. Pentru că lucrez 
de ani buni aici și cunosc în 
amănunt problemele combinatului, 
ale oamenilor. Avem, poate, situația 
cea mai grea din industria județului, 
iar orașul Călan deține un mic record 
al șomajului, mereu în creștere, prin 
disponibilizările masive din 
combinatul siderurgic.

- Câți oameni mai lucrează azi ia 
„Sidermet" Călan, die loan Beica ?

- în 1990-7000, în 1998 - 3000, în 
1999, până acum - 2400. Asta pe 
întreaga platformă siderurgică, 
divizată de câteva luni în 12 societăți 
Comerciale, fiecare cu întregul ei 
tacâm organizatoric, birocratic.

- Poate că așa se vor privatiza 
mai ușor.

- Nu cred. Nu s-a privatizat nici 
una până acum. în schimb una e în 
lichidare. Dacă înainte existau vreo 
trei directori, azi sunt peste 20, cu 
salarii de milioane, în timp ce 
muncitorii au salarii de câteva sute 
de mii de lei și nici pe alea nu le 
primesc la timp. în unele uzine nu s- 
au dat salariile de peste două luni. 
Dacă oamenii muncesc trebuie 
plătiți, nu? Și mai mult. în câteva 
cazuri, chiar la nivelurile de la vârf, 
se plătește incompetența. Au fost 
puși în funcții de conducere oameni 
neprofesioniști, ca să nu spun

incapabili, pe care nu-i interesează 
decât câștigurile lor. Nu sunt în stare 
să facă nimic pentru unitățile pe care 
le conduc, pentru angajații de acolo. 
Se calcă unii pe alții pe picioare și 
pe nervi. între neputință și orgoliu 
nu-i decât un pas.

- Dvs. păreți o fire calmă, 
ponderată. Puteți ține în mână o 
mare masă de nemulțumiți?

- Nu e vorba să-i țin eu sau 
altcineva în mână. Trebuie să ne 
înțelegem. Să percepem realist 
greutățile economice ale unităților 
noastre și ale țării și să-i ajutăm pe 
cei de la conducere să le rezolve. 
Din păcate, ei, de jos în sus, până la 
Guvern, la Parlament, la Președinție, 
ignoră ideile și propunerile 
sindicatelor, determinându-ne să 
inițiem o serie de manifestări, 
mitinguri de protest, greve. Văd că 
nici acum, în al 12-lea ceas, nu se 
pleacă urechea cu mai multă atenție 
la propunerile celor patru mari 
confederații sindicale, lăsând 
deschisă calea grevei generale din 
26 aprilie a.c. Cuțitul ne-a ajuns la 
os. Poate nu se va merge până 
acolo. N-ar ajuta nimănui. Mai ales 
că țara întreagă traversează 
momente atât de dificile. Iar Călanul 
nostru, și mai grele. Oare chiar 
trebuie să moară un oraș din cauza 
neputinței celor care conduc

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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CONFERINȚĂ DE PRESĂ

PDSR Hunedoara vrea 
să scape de „fripturiști”

Conferința de presă organizată marți, 6 aprilie a.c., la sediul 
filialei hunedorene a Partidului Democrației Sociale din România, 
a readus în atenția opiniei publice situația dezastruoasă în care 
se află țara noastră. Scăderea continuă a nivelului de trai poate 
conduce în scurt timp la un colaps generalizat. Dl Mihail Rudeanu, 
președintele PDSR Hunedoara, a afirmat că Produsul Intern Brut 
din anul acesta va avea valoarea a 75% din cel al anului 1989. 
Practic, în acest an, situația economică este asemănătoare cu- 
cea din anul 1978. Așadar, actuala putere a tras înapoi țara cu 
mai bine de 20 de ani.

în data de 3 aprilie a.c., a avut loc reuniunea Consiliului 
Județean Hunedoara al PDSR, luându-se în dezbatere activitatea 
partidului din ultimul timp și dezbătându-se elementele strategiei 
viitoare a partidului. Până în luna iunie se vor încheia alegerile 
pentru conducerea filialelor locale ale PDSR, urmărindu-se 
curățarea partidului de așa-zișii „fripturiști".

Prezent la întâlnirea cu jurnaliștii, dl senator Doru Gaița a 
făcut o analiză a situației siderurgiei hunedorene. Domnia sa a 
afirmat că nu este de acord cu închiderea fluxului primar la S.C. 
Siderurgica S.A., acest fapt având consecințe atât în plan social 
cât și economic. Fluxul primar poate fi închis numai în momentul 
când este asigurată în totalitate tehnologia pentru fluxul electric 
și când cei disponibilizați vor putea fi dirijați spre un alt loc de 
muncă.

A. MS TOR

APEL ISTORICILOR 
LUMII

Erbicidarea 
cerealelor păioase

(Urmare din pag. 1) 

aceeași situație ca și Liga 
Națiunilor în ajunul celui de-al II- 
lea război mondial.

E dezolant, stimați colegi, dar 
mi-e teamă că presupunerile 
mele vor fi adeverite de viitoarele 
generații de istorici, că aceste 
bombe au inițiat cel de-al lll-lea 
război mondial. Și întrucât un 
astfel de comportament va fi 
legal acceptat ca mod de 
comportare, urmările sale vor fi 
imprevizibile pentru civilizația 
noastră.

Bineînțeles, eu nu cred că al 
lll-lea război mondial va fi ca și 
celelalte precedente, ci se va 
desfășura în concordanță cu 
tehnologiile înalte de care 
dispun cele mai puternice puteri 
din lume; se va desfășura pe 
parcursul unui șir întreg de ani, 
în diferite părți ale lumii, 
pretutindeni unde interesele 
diverselor state suverane se vor 
confrunta cu strategia 
geopolitică a deținătorilor de 
surse financiare, tehnologii și 
mass-media.

Un astfel de război se 
desfășoară de la distanță și din 
aer, prin intermediul sateliților și 
al Internet-ului, inclusiv al creării 
crizelor financiare, cu scopul de 
a încetini și de a distruge 
anumite state și continente din 
lume și totul sub genericul de 
“ocrotire a drepturilor omului" și 
cu jertfe minime ale armatelor 
proprii, prin angajarea 

^mercenarilor. în cazul concret. 

aceștia sunt SUA și sateliții 
săi, iar toate celelalte țări din 
lume, când se vor încumeta să 
se împotrivească acestor 
tendințe, se vor afla în situația 
în care se află Jugoslavia în 
momentul de față și tot cum 
astfel se va întâmpla într-un 
șir imprevizibil de ciocniri ce vor 
prezenta noul aspect de 
război.

în această mică dare de 
seamă, eu am neglijat multe 
detalii, despre care sunt 
convins că sunteți conștienți și 
Dumneavoastră. De aceea 
apelez la Dumneavoastră, cu 
rugămintea să facem un efort 
în plus și poate cel mai 
important în ajunul noului 
mileniu, să contribuim la 
abaterea mersului istoriei spre 
un sfârșit fatal.

Cu mulți dintre 
Dumneavoastră mă cunosc 
personal de pe la diverse 
întruniri științifice în Jugoslavia 
și străinătate. Numeroasele 
mele lucrări tratează relațiile 
internaționale din secolul XX, 
pe când o bună parte din 
cariera mea de profesor e 
legată de Universitatea din 
Priștina, unde am educat 
numeroase generații de 
studenți sârbi, albanezi și de 
alte naționalități, precum și 
magiștri și doctori în știință.

Stimați colegi, ridicați glasul 
Dumneavoastră de oameni de 
știință împotriva agresiunii și a 
genocidului.

(Urmare din pag. 1)

Combaterea eficientă, în 
sensul reducerii rezervei de 
buruieni, presupune utili
zarea unor erbicide adecvate 
nu numai plantei de cultură, 
ci și spectrului de buruieni 
ce trebuie distruse.

lată câteva considerente 
în privința erbicidării culturii 
grâului.

Produsul sare DMA33 - 
2,5 l/ha se aplică din faza de 
înfrățire până la apariția 
primului internod, la 
temperaturi de peste 15°C. 
Erbicidul combate un 
spectru redus de buruieni. 
Sarea DMAB - 0,8 l/ha se 
aplică din faza de înfrățire 
până la apariția primului 
internod, la temperaturi 
peste 8°C, combătând un 
spectru restrâns de buruieni. 
Un alt produs, respectiv 
Incendiul super (Oltisan) - 
1 l/ha, se aplică din faza de 
înfrățire până la apariția 
primului internod, la 
temperaturi de peste 8°C. 
Acest erbicid combate un 
spectru mai larg de buruieni 
decât sarea DMA.

Erbicidul de Sansac - 
1 l/ha sau Lancet 1 l/ha se 
aplică din faza de înfrățire 
până la apariția celui de-al 
doilea internod, la 
temperaturi de peste 8°C. 
Acestea combat un spectru 
mai larg de buruieni. La 
combaterea buruienilor se 
utilizează și produsul Buctril 
M - 1 l/ha care se aplică din 
faza de înfrățire până la 
începutul apariției ultimei 
frunze. De asemenea, 
produsele Granstar- 15-20 
g/ha sau Gradyl 20-40 g/ha 
se aplică din faza de două 

între calm și dinamic...
(Urmare din pag. 1)

destinele națiunii?
- Sperăm să nu se întâmple așa. Am auzit că la SC 

„Sidermet" SA se află tn derulare o importantă investiție care 
va alimenta în continuare cu „oxigen" combinatul, orașul.

- E adevărat, dar și acolo sunt bariere, cu Ordonanța 92/ 
1997, care anulează facilitățile acordate pentru investițiile 
directe. Nu știm ce se va mai întâmpla. Oricum, la noi, pe 
platforma siderurgică a Călanului, care a ținut întotdeauna pe 
umerii săi un oraș, și încă îl mai ține, totul trebuie regândit, 
reorganizat. Și nu neapărat după ideile și opțiunile noastre, ale 
sindicaliștilor, ci după ale specialiștilor, în baza condițiilor 
actuale, dar neaparat cu fața spre oameni, spre viața lor.

frunze până la faza de 
burduf, la temperaturi de 
5°C, ele combătând un 
spectru larg de buruieni. 
Moartea buruienilor se 
realizează după cca 15-21 
zile, în acest interval se 
observă îngălbenirea 
accentuată a buruienilor. 
Erbicidele enumerate mai 
sus combat numai speciile 
de buruieni cu frunza lată, 
ierburile rămânând 
nedistruse.

Pentru combaterea 
acestora se aplică: lloxan - 
3l/ha, după 7 zile de la 
erbicidarea pentru
buruienile cu frunza lată, 
după apariția în cultură a 
ierburilor și Assert - 2 l/ha, 
aplicat din faza de înfrățire 
până la apariția primului 
internod, după răsărirea 
ierburilor.

Pentru combaterea 
concomitentă a ierburilor și 
buruienilor cu frunza lată 
se utilizează amestecul.

Erbicidul Granstar 15 g/ 
ha + Puma super 1 l/ha se 
aplică până în faza de 
burduf, după răsărirea 
ierburilor.

La cultura orzului 
pentru combaterea bu
ruienilor se pot utiliza 
produsele: sare DMA33, 
sare DMA6, Icedin, Gradyl, 
Assert, sau lloxan în dozele 
și perioadele recomandate 
pentru grâu.

La cultura de orzoaica - 
combaterea buruienilor se 
poate realiza utilizând 
produsele: Sare DMA33, 
Sare DMA6, Icedin 0,75 l/ha, 
Gradyl, Assert, în dozele și 
perioadele indicate la grâu, 
cu excepția Icedinului.

Anchetă ce a avut loc 
pe ulițele unei comune

(Urmare din pag. 1)

dovedește cum merg 
lucrurile.

loan Buble: Țara se 
îndreaptă spre prăpastie. 
Asta e.

Milionor Popa: Oamenii o. 
duc tot mai greu. Eu am o 
pensie de 600.000 lei, sunt 
și pensii mai mici.

- Sunt și oameni care au 
venituri de milioane, de zeci 
de milioane.

- Ăia sunt cei ce umblă 
cu lucruri urâte. Adevărul 
este că din muncă cinstită 
nu se poate trăi. în țară sunt 
mulți oameni săraci și 
foarte săraci. Or, țara are 
bogății multe. Nimeni nu 
mai știe și nu pricepe nimic.

Războiul este lângă noi 
loan Buble: Cunosc 

foarte bine ce se întâmplă în 
Iugoslavia. NATO a venit cu 
bombele și rachetele să le 
arunce oamenilor în cap. 
Este ca și cum ar veni la tine 
acasă un om cu o bâtă să-ți 
dea în cap, deși nu i-ai făcut 
nimic individului nepoftit și 
cu rea intenție.

Viorel Brînda: Este 
groaznic când undeva curge 
sânge. Poporul sârb e 
muncitor, n-are treabă cu 
nimeni. Ce caută NATO cu 
armele asupra lui?

Milionor Popa: NATO zice 
că vrea să facă ordine în 
Iugoslavia. Ce ordine este 
aia impusă cu forța? Mai 
grav este că la vecinii noștri 
curge sânge, acum în ajun 
de Paști.

Gheorqhe Simulesc: Mi-e 
teamă ca războiul să nu 

Aaivwsaro

La împlinirea vârstei de 65 de ani, profesorul Constandin 
Clemente, cunoscut mai cu seamă prin prisma susținutelor 
sale preocupări pentru folclorul românesc, este aniversat astăzi 
de către Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva, de Inspectoratul pentru Cultură al 
județului Hunedoara și de Casa de cultură Deva. Pentru cei 
dornici să-i fie alături remarcabilului om de cultură 
hunedorean, momentul aniversar va avea loc la Casa de 
cultură, începând cu ora 17. (G.B.)

vină și la noi că s-a 
apropiat mult de România. 
Doamne ferește!

România să nu se bage
Viorel Brînda: Lumea 

are nevoie de pace nu de 
confruntări militare.

- Cunoașteți poziția 
României față de ceea ce 
se întâmplă în Iugoslavia?

- O cunosc. Âu fost și 
ceva bâlbâieli la început. 
Mi se pare că astăzi chiar 
(30 martie n.n) se discută 
în Parlament treaba asta. 
Eu zic că România să nu 
se bage în conflict.

Milionor Popa: Am fost 
și suntem prieteni cu 
sârbii, n-am avut niciodată 
conflicte cu ei. Ar trebui să 
sărim în ajutorul lor. Dar 
mai bine nu.

loan Buble: Să stăm 
deoparte. Că este 
periculos să intervenim.

- Vrem să intrăm în 
NATO, deci....

- Când se va întâmpla 
treaba aceea o să vedem. 
Deocamdată NATO nu ne 
vrea.

Gheorghe Simulesc: Să 
stăm cuminți, neutri adică. 
Să nu atragem rachetele 
și bombele și asupra 
României. De aceea 
trebuie să ne rugăm lui 
Dumnezeu să oprească 
vărsarea de sânge la 
vecinii noștri.

XXX
Cuvinte simple, spuse 

din inimă și din convingere, 
lată ce gândesc oamenii 
despre ce se întâmplă în 
România și în vecinătatea 
ei.

Joi
8 aprilie
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 16.30 Donald 
Rățoiul (d.a) 17.00 Timpul 
Europei 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 36) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 434) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
19.55 Săptămâna Mare 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Ivanhoe (s, ultimul ep.) 21.55 
Reflecții rutiere 22.10 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport 
23.25 Dintre sute de catarge

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r) 

9.00 Fotbal Meciul 3 în 
semifinalele Liga Camp. 
UEFA (r) 10.45 Lumea 
bărbaților (s/r) 11.15 Fotbal 

LMeciul 4 în semifinalele Liga 

Camp. UEFA (r) 13.05 
Rebelul (s, ep. 23) 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 
16.00 Grecia (s, ep. 1) 16.45 
Santa Barbara (s) 18.00 
Castele celebre (do) 19.00 
Baschet feminin Final Tour, 
Brno (d) 20.30 D-na King, 
agent secret (s) 21.20 Ul
timul tren (em. economică)
22.15 Nitrat de argint (f. 
Italia ’96)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.10 
Să fii cel mai bun (s, ep. 2) 
12.00 Odiseea americană 
(do) 13.00 Știrile amiezii
13.30 Esmeralda (s, ep.19)
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.20 Trei destine 
(s, ep. 122) 16.05 Ape 
liniștite (s) 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 4) 19.00 
Observator 20.30 L.A. Doc
tors (s., ep. 1) 21.20 Cronici 
paranormale (s, ep. 45)

22.15 Observator 22.45 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 One 
Woman's Courage (f/r) 12.30 
Nebun după tine (s/r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Hercule 
(s) 13.45 Xena, prințesa 
războinică (s) 14.30 Spirit de 
echipă (s) 15.00 Galactica (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 122)21.30 Mercenarii 
(s, ep. 11) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
28)

PRIMA TV
7.00 - 12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Marimar (s, ep. 60) 15.00

Surorile (s/r) 16.00
Guadalupe (s, ep.165) 17.00 
Viața noastră (s, ep.28) 18.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
342) 18.45 înger sălbatic (s)
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 54) 21.00 Minciuna (s, ep. 
14) 21.45 Surorile (s, ep. 79)
22.30 Toți oamenii 
președintelui (thriller SUA 
1976)

ACASĂ
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Prima oră 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s) 16.00 Știri 
16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Reai TV 
19.00 Detectivi de elită (s)
20.30 Minele Regelui 
Solomon (f.a. SUA 1985) 
22.00 Frasier (s, ep. 37)
22.30 Știri

HB®
10.00 La înălțime (f.a 

SUA ’97) 11.45 Eliberati-I 
pe Willy 3 (f.a. SUA 1997)
13.15 Absent nemotivat (f.a. 
SUA 1991) 14.45 Humo
resque (f. dragoste SUA 
1947) 16.45 Nu privi în 
urmă (thriller SUA 1996)
18.15 Celibatarii (co. SUA 
1992) 20.00 Perversiunile 
științei (s) 20.30 Julian Po 
(dramă SUA 1997) 22.00 
Nevastă de om bogat 
(thriller SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
în programele posturilor TV.

U “PATRIA” - DEVA: 
N-am uitat ce-ai făcut astă 
vară (9-12); Prințul 
Egiptului (13-15);

“FLACĂRA” 
HUNEDOARA:La hotarul 
dintre viată și moarte (9- 
15);

“PARÂNG” 
PETROȘANI: Negociatorul 
(9-12); N-am uitat ce-ai 
făcut astă vară (13-15);

'J “CULTURAL” 
LUPENI: Inamicul statului (9- 
12); Negociatorul (13-15);

“DACIA” HAȚEG: 
Prima lovitură a lui Jackie 
Chan (9-12); Doctor 
Dolittle (13-15);

“ZARAND” BRAD: 
Sărutul care ucide (9-12); 
Inamicul statului (13-15);

*J “PATRIA” 
ORĂȘTIE: Psycho (9-12); 
Răzbunătorii (13-15).
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Primăria 
comunei 

Dobra
In pragul Sărbători

lor Sfintelor Paști avem 
bucuria creștinească de 
a adresa tuturor cetățe
nilor din toate satele co
munei Dobra, colegilor 
primari din județ, căldu
roase felicitări, urări de 
mai bine, împlinirea do
rințelor de a avea o viață 
mai bună.
Sărbători fericite!

Primar, 
Mircea Comșa, 

Viceprimar, 
Ionel Trif

Sucursala Minieră 
Vetel-Mintiat

De Sfintele Sărbători ale Paștilor 
1999, ne face mare plăcere să transmi
tem angajaților noștri din subteran și de 
la suprafață, colaboratorilor, furnizo
rilor, beneficiarilor, colegilor de la Com
pania Națională a Cuprului, Aurului și 
Fierului și Filiala de extracție și pre
lucrare a minereurilor Devaniin, senti
mentele noastre de recunoștință pentru 
activitatea în producție și hună cola
borare, însoțite, de urările creștinești

Sărbători fericite!
Comitetul director, 

Director, 
ing. Gheorghe Crișan,

Liderul 
sindicatului, 

Augustin
Danciu

SC “Siderurgica"SA 
Hunedoara

Grupul de cantine și gospodării 
anexe

In preajma Sfintelor Sărbători ale 
Paștelui ne încearcă sentimente de 
apropiere și înalte trăiri sufletești bu- 
curându-ne ca buni creștini de pace 
sufletească și încredere că pentru fie
care vor veni și zile mai bune. Profi
tând de marea sărbătoare a primăverii 
ne este plăcut să adresăm salariaților, 
clienților serviciilor noastre, cola
boratorilor și furnizorilor, cele mai 
sincere urări de bine, sănătate și

Sărbători fericite!
Ec. Alexandru Berghian, director

Primăria orașului 
Simeria

Acum, când ne mai despart puține zile 
până la această mare Sărbătoare a Sfintelor 
Paști, ne adresăm tinerilor și vârstnicilor, 
cetățeni ai orașului Simeria, consilierilor, 
colegilor de la Primărie, celor care lucrează 
în societăți comerciale și instituții școlare, de 
sănătate, privatizaților și colaboratorilor 
mulțumindu-Ie pentru contribuția ce o aduc la 
dezvoltarea și primenirea urbei noastre. 
Tuturor, Paște fericit, împreună cu toți cei 
dragi și apropiați.

Primar, 
sing, ionică Rovinaru
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Sucursala județeană 
Hunedoara a Loteriei

Naționale
Din datini străbune sărbătorim cu credință și 

sufletul plin de bucurie Sărbătorile Sfinte ale 
Paștelui pe care în fiecare an le așteptăm cu 
nădejde și încredere în viitor. Pentru noi e și un 
plăcut prilej de a felicita pe toți participanții la 
sistemele de joc Loto-Pronosport, pe angajații și 
colaboratorii din întregul județ, dorindu-le mult 
noroc la viitoarele concursuri pentru a trăi' 
marea bucurie a câștigurilor! Mult succes!

Sărbători fericite!
Director, 

ing. Nicoiae Cornaciu
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Automobil Clubul
Roman

Filiala Hunedoara-Deva
Se apropie mult așteptatele 

Sărbători de Paști pe care le trăim cu 
smerenie și vechi datini creștinești Și 
în acest an ne adresăm cu toată 
bucuria miilor de membri ai ACR 
din județul Hunedoara, angajaților 
din Deva, Petroșani și Hunedoara, 
tuturor colaboratorilor și clienților 
serviciilor noastre, pe care îi felicităm 
și le urăm să aibă parte întotdeauna 
de satisfacții, bucurii, noi împliniri!

Director, 
loan Ștaier
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Direcția județeană 
pentru Tineret și 

Sport
Cea mai mare sărbătoare creștineas- 

I" că a primăverii, Sfintele Paști, ne oferă 
unicul prilej al acestui important eve
niment de a ne îndrepta cu gândurile 
spre toți aceia care trudesc în instituția 
noastră pentru a promova și sprijini 
dezvoltarea sportului în rândurile tine
retului, pentru a le mulțumi profesorilor 
de sport din toate școlile, antrenorilor și 
nu în ultimul rând sportivilor - mulți 
dintre ei medaliați la mari concursuri 
interne și internaționale și de a le dori 

Sărbători fericite!
Director, 

Prof. Dorin Redaru
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CIFAIimanBrad
In aceste momente 

de mari trăiri emoțio
nale, conducerea clu
bului CIF Alinam Brad 
transmite tuturor junio
rilor, seniorilor și condu
cerilor cluburilor din 
Divizia D, să aibă pute
rea de a învinge greu
tățile financiare și mate
riale pentru a se putea

| pregăti, evolua și încheia 
cu bine Campionatul 
’98 - ’99.
Tuturor sărbători 

| fericite de Paști! 
! Președinte,

Mihai Ceaușu
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SC Combrut SRL
Cristur

Sfintele Sărbători de Paști ne 
fac o deosebită plăcere și ne 
produc intense trăiri sufletești 
alături de angajații și de clienții 
statornici, parteneri, furnizori și 
colaboratori, trăind bucuria 
muncii împlinite. Mereu marea 
sărbătoare a primăverii ne 
oferă ocazia de a le adresa 
tuturor alese cuvinte de mulțu
mire, dorindu-le să aibă parte 
de sănătate și fericire!

A dministratori, 
Eteika și Ovidiu Drijman

SCStercom SRL 
Covragiu

Sfânta sărbătoare a învierii 
Domnului ne prilejuiește mo
mente dintre cele mai plăcute 
de a ne adresa vecinilor și prie
tenilor noștri din Covragiu, tutu- 

' ror clienților ce calcă pragul 
societății, cetățenilor din împre
jurimi, pentru a le transmite cu 
toată căldura noastră felicitări, 
sănătate și voie bună, însoțite de 
creștineasca urare “Hristos a 
înviat! ”

Administrator, 
iuiius Sterean

Universitatea 
Remin Deva

Conducerea Clubului de handbal 
feminin Universitatea Remin Deva, 
echipă angajată cu toată capacitatea 
sa în lupta pentru promovare în Liga 
Națională, are fericita posibilitate, în 
preajma Sărbătorilor Sfinte de Paști, 
să adreseze componentelor lotului de 
jucătoare, antrenorilor, Rectoratului 
Universității din Deva, sponsorilor și 
colaboratorilor, tuturor simpatizan- 
ților handbalului feminin, succes în 
campionat, urări de bine și sănătate.

Sărbători fericite!
Conducerea clubului

Asociația județeană 
de fotbal

Bucurându-ne din tot sufletul 
de apropierea marilor Sărbători ale 
Paștilor, ne adresăm colegilor 
noștri din cadrul asociației, din 
comisiile și subcomisiile de specia
litate, conducerilor asociațiilor 
sportive, cluburilor și secțiilor de 
fotbal din județ, antrenorilor și 
instructorilor sportivi, fotbaliștilor - 
juniori și seniori din campionatele 
județene și din Divizia D, arbitrilor, 
urându-le, cu toată căldura, 
SĂRBĂTORI FERICITE!

Președinte, Secretar,
Prof. Mircea Sârbu Vasiie Nemeș,
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Luni 12 aprilie
7.00 Cafeaua de dimineață
9.05 Lumină din lumină
10.00 Desene animate
12.00 Stan și Bran iluzioniști
(comedie, SUA, 1942)
13.05 Concert extraordinar pentru tineret
14.40 Stan și Bran dansatori
16.00 Oul cu surprize
17.30 Desene animate
18.10.Sunset Beach (ep. 435)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport.Ediție specială
22.00 Primul val
22.30 Spice Girls și invitații lor

Marți 13 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (r)
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Emisiune pentru persoane cu handicap 
16.00 Emisiune în limba

maghiară
17.30 Familia Simpson
18.10 Sunset Beach (ep. 436) 
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 

Ediție specială
21.00 Teleclnemateca: 

Modesty Blaise (Anglia, 
1965)
23.00 Jurnalul de noapte

21.00 Modesty 
Blaise

Miercuri 14 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 Handbal feminin
12.05 Căsuța din prerie (r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Repere vitale
16.30 Povestirile lui Donald Rățoiul
17.00 Medicina pentru toți
17.30 Familia Simpson
18.10 Sunset Beach (ep. 437)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție speciajă
21.00 Lumea bărbaților (ep. 10)
21.30 Impact
22.00 In compania vedetelor

Joi 15 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (r)
12.55 Varietăți internaționale
14.10 Santa Barbara (r)
17.00 Timpul Europei
18.10 Sunset Beach (ep. 438)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială
21.00 Moll Flanders (ep. 1)
22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul de noapte

Vineri 16 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Emisiune în limba germană
16.50 Fotbal Gloria Bistrița - U. Cluj
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, sport. Ediție specială 
22.00 2010 (f. SF SUA 1984)
23.55 Jurnalul de noapte. Sport

Sâmbătă 17 aprilie
7.00 Bună dimineața de la... lași
9.30 Ba da! Ba nu!
11.00 Vrajba (dramă coprod. 1980/81)
13.00 Ecranul
13.30 Scena politică
14.10 Turnul Babei
16.10 Expres muzical
18.00 Sarabanda
19.00 Teleencidopedia
19.50 Săptămâna sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Surprize, surprize...
22.30 Prada (s, ep. 12)

Duminică 18 aprilie
9.05 Kiki Riki Miki (mag. copii)
11.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.05 E șansa ta!
15.50 Fotbal: Dinamo - Universitatea 

Craiova în etapa a 24-a a Diviziei A
18.00 Sarabanda
19.00 Aproape perfect (s, ep. 6)
19.25 Casa plină (s, ep.45)
20.00 Jurnal. Meteo
21.00 Camera lui Marvin (dramă SUA 1996)
22.35 Comisarul Wycliffe (s, ep. 7)
23.30 Telesport
23.40 Studioul șlagărelor

Luni 12 aprilie
8.50 Primăvară, primăvară
9.40 Arlechino
10.30 Bună ziua, oameni buni
11.30 Comisarul Wycliffe (r)
12.20 Portret în oglindă
13.05 Rebelul (ep. 25)
14.00 Conviețuiri
15.10 Viziuni geografice
15.35 Desene animate
16.00 Grecia (ep. 4)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 822)
18.00 Care pe care
20.10 Căsuța din prerie (ep. 3)
22.00 Doar la asta se gândesc 
(comedie, Franța, 1993)

Marți 13 aprilie
7.00 TVM. Telematinal
9.45 Soena politică (r)
10.15 Documente culturale (r)
11.10 Primul val (r)
11.55 Ecranul (r)
13.05 Rebelul (s, ep. 26)
15.10 Limbi străine: franceză
16.00 Grecia (ep. 5)
16.50 Santa Barbara (ep. 825)
18.00 Care pe care
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (ep. 4)
21.00 Sensul tranziției
22.20 Teatrul TV prezintă: Harvey

Miercuri 14 aprilie
8.00 Desene animate (r)
9.30 Principiul domino-ului (r)
10.30 Teleencidopedia (r)
12.00 Repere cinematografice (r)
12.35 Studioul șlagărelor
13.05 Rebelul (ep. 27)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine: germană
16.00 Grecia (ep. 6)
16.45 Santa Barbara (ep. 826)
20.10 Căsuța din prerie (ep. 5)
21.45 Fotbal: AC Parma - Fiorentina, în prima 

manșă

Joi 15 aprilie
9.40 Memoria exilului românesc (
10.10 Impact (r)
10.40 Lumea bărbaților (r)
11.05 în compania vedetelor (r) 
12.00 Medicina pentru toți (r) 
13.05 Rebelul (ep. 28)
14.00 Emisiune în limba 

germană
15.10 Limbi străine: spaniolă
15.35 Desene animate
16.00 Grecia (s, ep. 7)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 827)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 6)
22.00 Cinematograful de 

(comedie, Polonia, 1997)

Vineri 16 aprilie
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale (r)
11.05 Moll Flanders (s/r) 
13.00 Rebelul (s)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 8)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 828)
18.00 Universul cunoașterii
19.10 Baschet masculin
20.00 Arhive românești (s, ep. 1)
20.30 Căsuța din prerie (s, ep. 7)
21.20 Vânare de vânt (div.)
22.35 Freud (s, ep.6)
23.35 Conviețuiri

Sâmbătă 17 aprilie
9.00 Cronica Africii săbatice
10.30 Documente culturale
11.45 Baschet masculin
12.30 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală
14 00 Trei familii (s, ep. 5)
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 9)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 829)
18.00 Deșertul Sonora (do)
19.00 Istorie. Memorie. Recuperare
20.30 Teatrul TV prezintă: „Noaptea marilor 

speranțe”
21.50 Minutul ’91 (mag. sportiv)
23.20 Panoramic Jazz

Duminică 18 aprilie
8.30 Vorbește-mi de școala ta (do/p.ll) 
9.00 Cronica Africii sălbatice (do)
11.15 TVR lași
14.00 Trei familii (s, ep. 6)
14.45 Miniaturi muzicale
15.35 Patru surori (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 10)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 830)
17.35 Un secol de cinema
18.20 Timpul trecut (do istoric)
20.00 Cu cărțile pe față
21.00 Sportmania (mag. sportiv)

artă: Kller

Luni 12 aprilie
10.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Măscăriciul (comedie, Franța, 1979)
14.00 Divertisment
16.10 Trei destine (ep.123)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep. 15 și 16)
19.00 Observator
20.00 Emisiune de publicistică .
21.20 Raven (ep. 2)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Marți 13 aprilie
6.45 Dimineața devreme cu Teo și Mircea
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 20)
14.00 Foișorul de foc
15.00 Trei destine (ep.124)
16.10 Ape liniștite (s, ep. 23)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep. 17, 18)
19.00 Observator
20.00 Premiul Pulitzer (dramă, SUA, 1989)
21.24 Getting Personal (s, ep. 2)
22.15 Observator

Miercuri 14 aprilie
6.45 Dimineața devreme cu Teo și Mircea 
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie
(s, ep. 101, 102)
11.30 Odiseea americană
12.00 Să fii cel mai bun (ep. 2)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 21)
15.00 Trei destine (ep. 124)
16.10 Ape liniștite (s, ep. 24) •
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 19, 20)
19.00 Observator
20.30 L.A. Doctors (s, ep. 2)
21.20 Cronici paranormale (ep. 46)
22.15 Observator

Joi 15 aprilie
6.45 Dimineața devreme cu Teo și Mircea 
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (ep. 102, 103)
11.30 Odiseea americană
12.00 Să fii cel mai bun (ep. 3)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (ep. 22)
14.00 Foișorul de foc
15.00 Trei destine (ep. 126)
16.10 Ape liniștite (ep.25)
17.00 Știri
17.25 Camila (ep.21,22)
19.00 Observator
20.00 Sport sângeros III
(acțiune, SUA, 1996)

21.30 Obsesii virtuale (II, SF, SUA, 1992)
22.15 Observator

Vineri 16 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Odiseea americană (do)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Schimbul de zi
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 23, 24)
19.00 Observator
20.00 Mobilul crimei 

(thriller SUA 1994)
21.30 Viitorul începe azi
(s, ep. 51)
22.15 Observator
23.35 Detectivi la Malibu
(s, ep. 24)

Sâmbătă 17 aprilie
9.30 Poveștile prietenilor mei
11.00 Century - Politica violenței (do)
12.00 Buletinul de știri
13.00 Pe cont propriu (s, ep. 28)
14.55 Fotbal Divizia A Ursus: Petrolul Ploiești- 

Rapid București
17.00 Burlacul (s, ep. 10)
17.25 Inspirația Carolinei (s, ep. 30)
18.00 Camila (s, ep.25)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.)
20.00 Mărturii șocante (dramă SUA 1993)
21.45 Observator
22.00 Pretender (s, ep. 46)
23.00 Black Narcisus (dramă Anglia 1947)

Duminică 18 aprilie
7.00 Pe cont propriu (s/r)
8.00 Un pontif la București (do)
8.15 The Adventures of Moby Dick (da. SUA 1997)
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Sunt timid, dar mă tratez (co. Franța '78)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Camila (s, ep. 26)
19.00 Observator
19.50 Reporter TV Vouă
20.05 Plăceri de-o va.ă (dramă SUA 1986)
22.45 Agenția de presă
22.50 Fotbal Club Antena 1

Luni 12 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău
9.00 Salvați-I pe Willy (II, acțiune, SUA, 1995)
12.00 Concertul Colegiului Pro
13.00 Știrile PRO
13.30 Bebe (ep. 17)
14.30 Domnului profesor, cu dragoste 
(dramă, Anglia, 1967)

16 00 Al șaptelea cer (s, ep.60)
17.00 Concert Pavarotti 1998
18.00 Dreptul la iubire (s, ep. 104)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Armă mortală III (acțiune, SUA, 1992)
22.15 Știrile PRO TV
22 30 Dharma și Greg (s, ep. 5)
23.00 Știrile PRO TV

Marți 13 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău
10.00 Concert Pavarotti 1998 (r)
11.00 Armă mortală III (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Bebe (ep. 16)
15.00 Al șaptelea cer (ep. 60)
16.00 Tânăr și neliniștit (ep. 722)
16.45 Cărările iubirii (ep. 67)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (ep. 105)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Aventura (ep. 9)
21.30 NYPD Blue (ep. 57)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (ep.9)

Miercuri 14 aprilie
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Aventura (r)
11.30 NYPD Blue (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (ep. 34)
14 30 Spirit de echipă (ep. 42)
15.00 Galactica (ep. 22)
16.00 Tânăr și neliniștit (ep. 723)
16.45 Cărările iubirii (ep. 68)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire
(ep. 106)

19.30 Știrile PRO TV
20.30 Ultima șansă (dramă, 

SUA, 1996)
22.30 Știrile PRO TV
22.45 Nebun după tine
(ep. 32) 20.30 Ulbma șansă

Joi 15 aprilie
10 00 Tânăr și neliniștit (r)
12.35 Nebun după tine (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (ep. 35)
14.30 Spirit de echipă (ep. 43)
15.00 Galactica (ep. 23)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 724)
16.45 Cărările iubirii (s, ep.69)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (ep. 107)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (ep. 123)
21.30 Mercenarii (ep. 12)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (ep. 29)

Vineri 16 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
11.00 Melrose Place (s/r)
11.45 Mercenarii (s/r)
13.00 Știrile PRO
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14 30 Spirit de echipă (s)
15.00 Galactica (s)
16.00 Tânăr și neliniștit
18.00 Dreptul la iubire (s.)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul (s, ep. 3)
21.30 The Tie that Binds (f, SUA ’95)
23.25 Urmărire generală

Sâmbătă 17 aprilie
9.00 Legenda lui Wilhelm Tell (s, ep. 13)
9.45 Emisiunea religioasă
10.30 Lois și Clark (s, ep. 20)
11.00 ProMotor
12.30 Reforma la români
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Bebe (s)
14.00 Alo, Generația PRO
15.45 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 27)
17.00 Profashion
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Te uiți și câștigi (cs)
19.30 Știrile PRO TV
22.00 Vânătorul de cerbi (dramă SUA 1978)

Duminică 18 aprilie
9.00 Super Abracadabra/ Fiica oceanului (s)
11.00 Oamenii secolului (do)
12.00 Profeți despre trecut
13.00 Știrile PRO TV
18 15 Cei mai frumoși ani (s, 

ep. 8)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 32) 
21.00 Arizona Dreams 

Căutătorul de vise (dramă 
SUA ’93)
23.15 Procesul etapei

20D0 AUy McBaal
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Luni 12 aprilie Luni 12 aprilie Luni 12 aprilie

HB©
Luni 12 aprilie

14 00 Celebri «I bogați

9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (ep. 21)
13.00 Atingerea îngerilor 

(ep. 97)
14.00 Celebri și bogați
(ep. 97)
15.00 Maria și Mercedes 

(ep. 15)
16.00 Tia și Tamera
(ep. 95)
16.30 Malcolm și Eddie
(ep. 95)
18.00 Știri
.19.00 Detectivi de elită (ep.

81)
20.00 Camera ascunsă
20.30 Furtuna din L.A. (suspans, SUA, 

1992)
22.00 Poză la minut (ep. 20)

Marți 13 aprilie

9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (ep. 22)
13.00 Atingerea îngerilor (p. 98)
14.00 Celebri și bogați (ep. 98)
15.00 Maria Mercedes (ep. 16)
16.00 Tia și Tamera (ep. 96)
16.30 Malcolm și Eddie (ep. 96)
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (ep. 82)
20.30 Brooklyn South (ep. 20)
21.30 Dosarele Y
22.30 Știri

Miercuri 14 aprilie
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (ep. 23) 
13.00 Atingerea îngerilor (ep. 99) 
14.05 Celebri și bogați (ep. 99) 
15.00 Maria Mercedes (ep. 17) 
16.10-Tia și Tamera (ep. 97)
16.30 Malcolm și Eddie (ep. 97) 
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (ep. 83)
20.30 Comisarul Rex (ep. 20)
21.30 Gardă de corp (ep. 7)
22.30 Știri

Joi 15 aprilie
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (ep. 24)
13.10 Atingerea îngerilor (ep. 100)
14.05 Celebri și bogați (ep. 100)
15.00 Maria Mercedes (ep.18)
16.00 Tia și Tamera (ep. 98)
16.30 Malcom și Eddie (ep. 98)
18.00 Știri
19.00 Detectivi de elită (ep. 84)
20.30 Cei mai buni dintre cei buni (acțiune, 

SUA, 1989)
22.00 Frasier (ep.- 38)
22.30 Știri

Vineri 6 aprilie
9.00 Prima oră. Magazin matinal
12.00 în căutarea dreptății (s)
13.00 Atingerea îngerilor (s)
14.05 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddi (s)
18.do Știri
18.50 Real TV
19.00 Detectivi de elită (s)
20.30 Alegeți filmul preferați
22.00 Știri
22.30 Școala de stewardese (co. SUA 1987)

Sâmbătă 17 aprilie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie
14.00 Apel de urgență
14.30 Călătorii în lumi paralele (s, ep. 11)
15.30 Pământul: Bătălia finală (s, ep. 21)
16.30 Motor (mag. auro) 
18.00 '
19.00
20.00
22.00
22.30 Știri

Duminică 18 aprilie

Știri
Detectivi de elită (s) 
Cafeneaua (dramă SUA 1995) 
Real TV

10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire
14.00 Cinemagia
14.30 Pirateria (f.a SUA 1992)
16.00 Ne-am căsătorit? (co. Franta/SUA 1991)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Comandantul de pluton (f. răzb. SUA 

1987)
22.00 Frasier (s, ep. 38)
23.00 Moartea lui Adolf Hitler
(f. biogr. Anglia ’84)

7.45 - 12.15 Seriale și filme (reluări)
14.15 Marimar (ep. 65)
15.00 Surorile (r)
16.00 Guadalupe (ep. 168)
17.00 Viața noastră (pe. 3-1)
17.50 Dragoste și putere (ep. 351)
18.40 Extragere carte poștală
18.45 înger sălbatic (ep. 20)
20.15 Celeste se întoarce (ep. 57)
21.00 Minciuna (ep. 17)
21.45 Surorile (ep. 81)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Sunetul muzicii (f)

Marți 13 aprilie
7.45 - 12.30 Seriale și filme (reluări)
14.15 Marimar (ep. 66)
15.00 Căsuța poveștilor
16.00 Guadalupe (ep. 169)
17.00 Viața noastră (ep. 32)
17.50 Dragoste și putere
(ep. 352)
18.45 înger sălbatic (ep.24)
19.30 Căsuța poveștilor (d.a)
20.15 Celeste se întoarce
(ep. 58)
21.00 Minciuna (ep. 18)
21.45 Surorile (ep. 82)
22.30 Cinemateca de acasă: 
Sunetul muzicii

Miercuri 14 aprilie
7.45 - 12.30 Seriale și filme (reluări)
14.15 Marimar (ep. 67)
15.00 Surorile (r)
16.00 Guadalupe (ep. 170)
17.00 Viața noastră (ep. 33)
17.50 Dragoste și putere (ep. 353)
18.45 înger sălbatic (ep. 22)
19.30 Căsuța poveștilor (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (ep. 59)
21.00 Minciuna (ep. 19)
21.45 Surorile (ep. 78)
22.45 Cinemateca de acasă: Crucea de fler (f)

Joi 15 aprilie

7.00 - 12.30 Seriale și filme (reluări)
14.15 Marimar (ep. 68)
15.00 Surorile (r)
16.00 Guadalupe (ep. 171)
17.00 Viața noastră (ep. 34)
17.50 Dragoste și putere (ep. 354)
18.45 înger sălbatic (ep. 23)
19.30 Căsuța poveștilor: Popeye marinarul;
Flipper
20.15 Celeste se întoarce (ep. 60)
21.00 Minciuna (ep. 20)
21.45 Surorile (ep. 84)
22.45 Autostrada (acțiunea, SUA, 1984)

Vineri 16 aprilie
7.45 - 14.15 Seriale și filme (reluări)
14.15 Marimar (ep. 69)
15.00 Surorile (r)
16.00 Guadalupe (ep. 172)
17.00 Viața noastră (pe. 35)
17.50 Dragoste și putere (ep. 355)
18.40 Extragere carte poștală
18.45 înger sălbatic (ep. 24)
19.30 Căsuța poveștilor (d.a)
20.15 Celeste se întoarce (ep. 61)
21.00 Minciuna (ep. 21)
21.45 Surorile (ep. 85)
22.45 Cinemateca de acasă: Raiul s-a 

prăbușit într-o singură noapte (f)

Sâmbătă 17 aprilie
7.45 - 14.15 Seriale și filme (reluări)
14.15 Marimar(ep. 71)
15.15 Acasă la Dorina Lazăr
16.00 Guadalupe (ep. 173)
17.00 Viața noastră (pe. 36)
17.50 Dragoste și putere 
(ep. 355)
18.40 Extragere carte poștală
18.45 înger sălbatic (ep. 25)
20.15 Celeste se întoarce 
(ep. 62)
21.10 Minciuna (ep. 22)
22.00 Fotbal Campionatul 

Spaniei
23.00 Fotbal
0.00 Stella (f. SUA 1990)

Duminică 16

2015 Cal 
întoarce

aprilie

8.00 Acasă la Dorina Lazăr
9.15 înger sălbatic (s/r)
10.00 Arhiva neagră (s)
11.00 Marile povești de dragoste
11.30 Stella (f/r)
13.30 Marimar (s)
15.00 Hochei
16.00 NBA Action
16.30 Fotbal: Rezumat Bundesliga
16.45 Afară din joc
17.00 Fotbal II
19.00 înger sălbatic (s, ep. 25)
19.45 Căsuța poveștilor: Flipper
20.15 Baschet NBA
20.30 Fotbal Camp. Spaniei
22.30 Domnul și doamna Hart: Sezon de 

vânătoare (s. SUA 1996)

7.10 Bună dimineața. România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.05 Magazinul de sâmbătă seara (r)
15.00 Actualitatea Tele 7
16.30 O singură viață (ep. 93)
17.15 Clipuri muzicale
17.30 Film documentar
18.00 Actualitatea Tele7
19.05 Starsky și Hutch (ep. 43)
20.00 Telejurnal
20.35 Pacific Drive (ep. 69)
21.40 Clipuri muzicale
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (ep. 70)

Marți 13 aprilie

7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.05 Cele două Diane (ep 122)
15.00 Actualitatea Tele 7
16.30 O singură viață (ep 94)
17.30 Film documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (ep. 125)
19.00 Starsky și Hutch (ep. 44)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (ep. 71)
22.00 Cutia Pandorei

Miercuri 14 aprilie

10.00 Actualitatea Tele 7
11.30 Cutia Pandorei (r)
12.15 24 din 24 (r)
12.40 Dincolo de stadion (r)
14.10 Cele două Diane (ep. 123) 
15.00 Actualitatea Tele 7
16.30 O singură viață (ep. 95)
17.30 Film documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (ep. 126)
19.00 Starsky și Hutch (ep. 45)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (ep. 73)
22.00 Reporter Tele 7

Joi 15 aprilie

10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Primul pas (r)
12.00 Pacific Drive (r)
12.30 Reporter Tele (r)
13.35 Drumuri printre amintiri (r) 
14.05 Cele două Diane (ep.

124)
15.00 Actualitatea Tele 7
16 30 O singură viață (ep. 96)
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (ep. 127)
19.00 Celebritate (ep. 81)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (ep. 74)
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (ep. 36)

*

14.05i Cele două 
Diane

Vineri 16 aprilie

7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Primul pas (r)
12.00 Cutia Pandorei (r)
12.45 Cântecul și casa lui (r)
13.1.5 Misiune imposibilă (s/r)
14.10 Gala Tele 7 (r)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s)
19.20 Celebritate (s)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s)
22.00 Reporter Tele 7
22.35 Tentații
23.25 Misiune imposibilă (s)

Sâmbătă 17 aprilie

4

9.00 Țara spiridușilor
10.45 Documentar (r)
11.00 Fotbal Rocar București - Dunărea 

Galați (d)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s)
17.15 Omul și natura (do)
18.15 Dinastia (s)
19.25 Aventuri la Snowy River (s, ep. 21)
20.20 Telejurnal
20.45 Lumi paralele (s,e p. 29)
21.15 Planuri criminale (dramă SUA ’87)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 18 aprilie

8.15 Planuri criminale (f/r)
10.00 Tentații (r)
11.00 Reporter Tele 7 (r)
11.35 Omul și natura (r)
12.30 Pacific Drive (s/r)
13.00 Rendez-vous duminical
15.00 Drumuri printre amintiri
16.10 Magazinul femeilor
17.00 Forța destinului
18.00 Lumi paralele (s/r)
18.30 Dinastia (s)
19.25 Aventuri la Snowy River (s, ep. 22)
20.20 Telejurnal
21.45 Zandalee (dramă SUA 1991)

10.00 Călătoria (dramă, SUA, 1993)
11.30 Valul ucigaș (dramă, SUA, 1995)
13.30 Concert Robbie Williams
14.30 Trauma (dramă, SUA, 

1997)
16.30 Subiect de conver

sație (dramă, SUA, 1995)
18.15 Legendele 

toamnei (dramă, SUA, 
1994)
20.30 Păzind-o pe Tess 

(comedie, SUA, 1994)
22.15 Eraser (acțiune, 

SUA, 1994)

Marți 13 aprilie

20.30 Păzind-o pe
Tom

10.00 După miezul nopții (dramă, SUA, 1992)
11.45 Beverly Hills Ninja (comedie, SUA, 1997)
13.15 Minți periculoase (dramă, SUA, 1995) 
15.00 Totul despre sex
15.30 Solo (thriller, SUA, 1997)
17.00 Matilda (comedie, SUA, 1996)
18.45
20.30

1998)
22.15

1996)

Cetățeanul (thriller, SUA, 1995) 
Golful francezului (dragoste, SUA,

Misiune Imposibilă (acțiune, SUA,

Miercuri 14 aprilie

10.00 Măscăriciul (comedie, SUA, 1995)
11.30 Băieții domnișoarei Evers (dramă, SUA, 

1997)
13.30 Până la capăt (comedie, SUA, 1997)
15.15 Puiul de urs (comedie, Canada, 1997)
17.00 Franklin (d.a)
17.30 Urmărirea (acțiune, SUA, 1997)
19.00 Julian Po (dramă, SUA, 1997)
20.30 Jerry Maguire (dragoste, SUA, 

1996)
22.45 Stargate (s)
23.30 Freejack (SF, SUA, 1992)

Joi 15 aprilie

10.00 Abuz de încredere (acțiune, SUA, 1995)
11.30 întâlnire cu fiica președintelui (comedie, 

SUA, 1998)
13.00 Dragă am micșorat copiii! (s)
13.45 Ochiul divin (dramă, SUA, 1997)
15.15 Coșmar înainte de Crăciun (animație, 

SUA, 1993)
16.30 Camioane ucigașe (horror, SUA, 1993)
18.15 Viață dublă (dramă, SUA, 1995)
20.00 Perversiunile științei (s)
20.30 O altfel de tabără (comedie, SUA, 

1994)
22.15 Robbersonii și poliția (comedie, 

SUA, 1994)
23.45 întoarcerea acasă (western, SUA, 

1997)

Vineri 16 aprilie

10.00 Humoresque (dramă SUA ’47)
12.00 Departe de casă (dramă SUA 1989)
13.30 Mesagerul stelar (SF SUA ’97)
15.15 Perversiunile științei (s)
15.45 Trainspotting: Din viață scapă cine 

poate (co. Anglia 1996)
17.15 La înălțime (f.a. SUA 1997)
19.00 Eliberați-I pe Willy 3 (f.a.SUA 1997)
20.30 Asalt strategic (thriller SUA 1998)
22.00 Calea spre extaz (f. er. SUA 1997)
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s)

Sâmbătă 17 aprilie

10.00 Franklinmerge la școală (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii (s)
11.45 Fiul președintelui (co. SUA’96)
13.30 Beverly Hills Ninja (co. SUA 1997)
15.00 Când un bărbat iubește o femeie 

(dramă SUA 1994)
17.00 Nevastă de om bogat (f. suspans 1996)
18.30 Trauma (f. suspans SUA 1997)
20.30 Cei trei mușchetari (f.SUA 1993)
22.15 Totul despre sex
22.45 Inimi furate (co. SUA ’96)

Duminică 18 aprilie

10.00 Buddy (dramă SUA1997)
11.30 Franklin (s)
12.00 Angie (dramă SUA ’94)
13.45 Anaconda (f.a. SUA ’97) 
15.15Batmanși Robin

(SF SUA 1997)
17.15 Ace Ventura 

Detectivu’ Iu’ pește 
(co. SUA 1994)
18.45 Ultimul sama

ritean (f.a SUA 1991)
20.30 Ador încurcă

turile (co. romantică 
SUA 1994)
22.30 Cetățeanul X 

(thriller SUA 1995)



BANCA COMERCIALA 
ROMANA SA

SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDDARA

Adresează tutu for clienților, 
colaboratorilor și salariaților 
săi, cu prilejul Sărbătorilor de 
Paști, cele mai alese gânduri de 
sănătate, bunăstare și fericire.

SĂRBĂTORI 
FERICITE! 
HRISTOS A 

ÎNVIAT!

Sucursala 
coordonatoare 

Hunedoara - Deva 
a Băncii Agricole

Cu ocazia Sfintei Sărbători a 
învierii Domnului nostru Isus Hristos, 
conducerea Sucursalei coordonatoare 
a Băncii Agricole dorește să transmită 
tuturor clienților actuali și viitori, 
colaboratorilor apropiați, sincere 
gânduri de bucurie, sănătate și îm
pliniri în muncă și în viață, 
însoțite de tradiționalele urări 
SĂRBĂTORI FERICITE!

HRISTOSA ÎNVIAT!
k____________ ____________ /

' SC Mode Pălării 
Cristina SRL Deva

Avem deosebita plăcere să 
adresăm, cu ocazia praznicului 
învierii Domnului, cele mai 
bune gânduri de bucurii, sănă
tate, împliniri și pace pentru 
toți clienții și colaboratorii, 
precum și pentru salariații 
firmei.

Hristos a înviat! 
Sărbători fericite! 

Marian Românită 
_____________ directorul firmoj/

5.C. Beno Oii
■ SRL Deva
i
| Sfintele sărbători ale Paștelui 
I 
I 
I 
I 
I

ne oferă deosebitul prilej să adre
săm salariaților firmei și clienților 
noștri gânduri alese de bucurii, 
sănătate și pace sufletească.

| Alăturăm și tradiționalele urări 
I HRISTOS A ÎNVIAT!

SĂRBĂTORI 
FERICITE! 

loan Toma, 
director

I 
I 
I 
I 
I

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

V

Sucursala Deva 
Hunedoara a

Asirom
Nădăjduim ca Sfintele Sărbători 

de Paști să aducă bucurii, sănătate, 
pace și împliniri în muncă și în 
viață pentru toți clienții și cola
boratorii noștri, -ca și pentru an- 
gajații firmei și familiile acestora.

Tuturor le dorim 
Sărbători fericite” și 
le adresăm crești

neasca urare
HRISTOS A 

ÎNVIAT!

r
I
I
I 
I
I 
I
I
I

i
I 
I

Sucursala Hunedoara -1 
Deva a Casei de ; 

Economii și i 
Consemnațiuni ] 

Transmitem, cu ocazia Sfin- I 
telor Sărbători de Paști, gânduri J 
curate de împliniri, sănătate și 
satisfacții pentru depunători și 
colaboratori, precum și pentru 
salariații sucursalei și

| familiile lor.
! Sărbători fericite!
I Hristos a înviat!

' //' sc
M&CON

SA jsstfa

SC Agro Company SRL 
Deva - Sântuhalm

,1 
I 
I 
I

Consiliul de administrație are deo
sebitul prilej să adreseze, cu ocazia 
Sfintelor Sărbători ale Paștelui, cele 
mai alese urări de sănătate, bucurii și 
împlinirea năzuințelor de mai bine, 
pace și liniște sufletească pentru cola
boratorii și beneficiarii firmei, precum 
și pentru angajații unității și familiile
acestora.

Însoțim gândurile noastre de creș- 
tineștile urări 

Sărbători 
fericite!

Hristos a înviat!

Dorim ca Sfintele Sărbători de 
Paști să aducă numai bucurii, feri
cire,' sănătate și pace pentru toți 
clienții, colaboratorii, salariații 
firmei și familiile acestora.

La sărbătoarea învierii
Domnului însoțim gândurile noastre 
bune de tradiționalele urări de

SĂRBĂTORI 
FERICITE!

HRISTOSA ÎNVIAT!
Wilhelm Gerge/y^ 

administratei

Consiliul de 
Administrație al 

COMAT DEVA SA
Transmite tuturor parte

nerilor de afaceri, acționa
rilor, salariaților societății,
cele mai curate gânduri, 
sănătate și împliniri alături

de cei dragi.

PAȘTE 
FERICIT!

SCAPR07ERM 
SASIMERIA

Sfintele Sărbători de Paști 
să aducă pace în suflete, liniște 
în case, împliniri în muncă și în 
viață pentru toți clienții, cola
boratorii și concurenții firmei 
noastre. Aceleași gânduri de 
bine le adresăm pentru sala
riații unității și familiile lor. 
SĂRBĂTORI FERICITE!
HRISTOS A

ÎNVIAT! 'W®' 
______________________________J

Primăria și Consiliul

Avem plăcutul prilej să trans
mitem, cu ocazia prăznuirii învierii 
Domnului nostru Isus Hristos, 
sincere urări de bine, împliniri în 
muncă și în viață, pace și tihnă în 
toate activitățile pentru toți cetățenii 
orașului nostru, colaboratorii și 
salariații primăriei.

La ceas de sărbătoare dorim 
tuturor “Sărbători 
fericite! ” și le adresăm 
tradiționala urare 
HRISTOS A ÎNVIAT!

S.C. Avicola
Deva-Mîntia

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paști, conducerea Societății comerciale 
Avicola adresează cele mai curate gân
duri de sănătate, pace în suflete și în 
viață, împliniri și satisfacții pentru toți 
colaboratorii și clienții firmei, precum și 
pentru salariații noștri și familiile lor.

Totodată avem bucuria să însoțim 
aceste gânduri de urările tradiționale

SĂRBĂTORI 
FERICITE! 
HRISTOSA 

ÎNVIAT!

I 
I 
I
I 
I

Cu prilejul sfintelor sărbători 
ale Paștelui ortodocșilor 

Consiliul de administrație și 
Conducerea executivă a 

SC “APATERM”SA Deva

I 
I 
I 
I 
I

transmit |
i salariaților societății | 
! colaboratorilor și I

beneficiarilor serviciilor
I societății urarea creștinească I1 
[ SĂRBĂTORI FERICITE! [ 
| precum și aceea de a se bucura j
| de multă sănătate și împliniri pe | 

toate planurile. Ș I
Director general, 

ing. Liviu Antai^^^f 
k______T_____________________ J

SC MUREȘUL 
SOCOM DEVA

Urează, cu ocazia Sărbăto
rilor de Paști, cooperatorilor și 
familiilor lor, precum și distin
șilor clienți care ne onorează cu 
încredere, sănătate și prospe
ritate. Le dorim tuturor să în
tâmpine Sărbătoarea învierii 
Domnului în pace, liniște și 
înțelegere.
HRISTOS A

ÎNVIAT!
Mircea Crișan, 

președinte

> Primăria comunei ■I I
Lâpugiu de Jos

Cu ocazia Sfintelor Sărbători J 
i de Paști transmitem tuturor locu- i 
! itorilor comunei și colaborato- J 
J rilor noștri cele mai bune gân- J 
i duri de sănătate, bucurii și li- ■ 
J niște sufletească.
J însoțim aceste gânduri de J 
i creștineștile urări i
• SĂRBĂTORI FERICITE! '

HRISTOS A 
! ÎNVIAT!
I
1 losif Pogan, primar

*

Sindicatul
SIDERURGISTUL 

Hunedoara
Cu ocazia Sfintelor Sărbători 

de Paști Sindicatul SIDERUR- 
GISTUL Hunedoara transmite 
tuturor membrilor și colabora
torilor multă sănătate, 
fericire și o primăvară 
frumoasă.

HRISTOSA
ÎNVIAT!

Consiliul de conducere



fică, completă, noi. Tel.VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină, cabană, 
pivniță, Dealul Coziei, 5500 
DM, negociabil. Tel. 225243, 
233646(4040)

• Vând casă și dependințe 
în Deva, str. Crișan, finisată, 
toate facilitățile, mobilă și 
electrocasnice. Tel. 092 
518042.(4020)

• Vând casă, curte, anexe, 
în Cristur, nr.354. (2500)

• Vând casă cu grădină, 
gaz, apă curentă, în Hațeg. 
Informații tel. 242212 (9448)

• Vând mașină erbicidat 
1200 I, MIG 04, cultivator 
CPU 6. Tel. 715026, Hune
doara. (4145)

• Vând VW Derby și SRL, 
sau schimb cu garsonieră. 
Deva tel. 234145. (4027)

•VândTIR201, IFAL60. 
Tel. 092281324. (4028)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1989, culoare vișinie, 
16 milioane lei, Orăștie, tel. 
247708. (9447)

• Vând nutreț - lucerna, 
trifoi. Banpotoc, nr. 63, tel. 
233690.(4013)

• Vând casetofoane auto 
cu boxe Panasonic, Sony, 
Pioneer și Kenwood, second 
hand. Tel. 092 894555. (4010)

666446.(4015)
• Cumpăr celulare de

fecte, repar,decodez rapid 
și ieftin. Tel. 094 859958. 
(4025)

• Termoprofil Orăștie 
comercializează : tavan 
decorativ Donn, gips carton, 
structură galvanizată, că
rămizi din sticlă, vată mi
nerală Tel, tâmplărie PVC, 
geam termopan, spumă 
poliuretanică, toate din im
port la prețuri de distribuitor. 
Tel. 092 740048, 092 
741940.(2653)

• HAINE SECOND 
HAND - DEPOZIT EN 
GROS. Deva, str. 
Braniștei, nr.7 (lângă 
stadion), orar 9-17. (4032)

•Viagra, 100 mg, 180.000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Dorobanților 
nr. 12 comercializează 
centrale termice pe gaz, 
țeavă multistrat și fitinguri 
Henco, radiatoare, boilere, 
tel. 092/701072 (9014)

•Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075(4083)

• Ofertă unică! Praf 
înghețată, arome occi
dentale, prețuri minime, 
S.C. Mercurean SRL 
Orăștie, tel. 247499 (9931)

• Vând vacă tânără, bună 
lapte, gestantă în 5 luni, 
Sîntandrei, nr. 2. Tel. 
673137,723202(9029)

• Vând acid citric, za-
harină, aspartam, Orăștie, 
str. Morii, 30, tel. 241167 
(9944)_________________

• Vând Laptop 386, im
primantă Epson, tastatură, 
mouse, TV color sport, video- 
recorder, compact disc, 
telefon portabil, combină 
muzicală. Tel. 711063 (9028)

• Vând vitrină frigorifică, pe 
orizontală, preț avantajos, tel. 
714386,717655(9031)

•Vând 486 DX2, 16 MB- 
RAM, CD-ROM monitor co
lor NEC, tel. 648819(9449)

• Vând două corpuri de 
bucătărie noi, unul stabil și 
unul suspendat. Tel. 222137.

ÎNCHIRIERI

• închiriez spații comer
ciale, patiserie, abator, car
mangerie, dotate și vând 
aparat înghețată. Tel. 
711955,092/356273 (9034)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Lucaciu Comex SRL 
Deva angajează agenți co
merciali și economiste. Tel. 
234283.(4001)

• SC Agercom Impex SRL 
Deva angajează gestionar 
depozit en gros. Tel. 219300, 
230793, (4033)

• Sunteți o persoană 
ambițioasă? Doriți să câști
gați mulți bani? Dacă da 
sunați și profitați de oportu
nitate indiferent dacă sun
teți șomer sau student. Tel. 
6217527, 094/280444 (4096)

• S.C. Rusca SA Hune
doara încadrează în muncă 
contabil șef societate, de 
preferință studii superioare, 
în specialitatea finanțe- 
contabilitate. Informații la tel. 
717575(9036)

PIERDERI

• Cooperativa de consum 
Orăștie anunță pierderea 1 
buc. filă CEC barat BCR, 
seria B 000 nr. 00512261 pe 
care o declară nulă. (OP)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Potcovaru Ștefan. îl 
declar nul. (9935)

Consiliul local al 
municipiului Deva 

HOTĂRÂREA NR.45/1999
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.175/1998 
a Consiliului local al municipiului Deva privind stabilirea 
taxelor și a termenului de închiriere pentru spațiile cu 

altă destinație decât aceea de locuință, aflate în 
administrarea Consiliului local al municipiului Deva. 
Consiliul local al municipiului Deva,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată 

de primarul municipiului Deva, dl Mircia Muntean, din 
care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei 
hotărâri pentru modificarea și completarea Hotărârii 
nr.175/1998 privind stabilirea taxelor și a termenului de 
închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea 
de locuință, aflate în administrarea Consiliului local al 
municipiului Deva

în temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit. “g", precum 
și ale art.28, alin.1 din Legea administrației publice 
locale nr.69/1991, republicată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.l - Art.2, alineat final al Hotărârii Consiliului local 

nr.175/1998, se modifică având următorul cuprins?
"Art.2 - Taxele lunare/mp stabilite în urma unor 

licitații rămân nemodificate și se vor actualiza în 
funcție de raportul leu-dolar".

Art.II - După art.2 al Hotărârii Consiliului local 
nr.175/1998, se introduce art.3 cu următorul cuprins:

“Art.3 - Taxele minime stabilite prin Hotărârea 
Consiliului local nr.175/1998 se vor modifica în funcție 
de raportul leu-dolar, la data încheierii contractelor de 

i închiriere".

OFERTĂ SPECIALĂ
în perioada 01.04.1999 - 01.05.1999 

achiziționând un echipament complet (centrale 
termice și materiale) pentru o instalație de 

încălzire de la mag. Economic al SC Universal 
Imp-Exp SA Deva, firma vă asigură proiectarea și 

execuția instalației. MANOPERA=0 
Bereta, Vaillant, Junkers, Wolf, Riello, Omnitech, 

Ferolli, Lamborghini, Viessmann, Buderus etc. 
Primele la capitolul calitate.

și în 60 RATE

Acceptând oboseala 
firesc, cu înțelegere și 

chiar cu bucurie

... Am întâlnit-o pe stradă, în 
Ohaba, împingând roaba cu o 
mulțime de covoare proaspăt spă
late și clătite. Dialogul s-a înfiripat 
firesc, de la sine:

- Ce faceți, de unde aduceți co
voarele?

- Am fost la vale să le spăl, că 
vin Paștele, să fim pregătiți; și 
acum le duc acasă să le usuc.

După ce a aflat care ne este 
intenția (da, ne cunoștea după 
nume, fiind abonată a ziarului 
nostru), Maria Dobrean și-a des
chis parcă sufletul. Ne-a spus că 
este în tradiția femeilor de la sat ca 
în săptămânile premergătoare 
Sfintei Sărbători să-și primeneas
că locuințele, dar și grădinile. "Vom 
face și straturile. Este arat, numai 
să semănăm și să plantăm” - spu
nea, considerând starea de obo
seală ca ceva obișnuit pentru viața 
femeii de la țară.

Cea mai mare parte a trebu
rilor casei și gospodăriei îi revine 
ei, căci soțul este șofer pe salvare, 
iar copiii - fiica asistentă la Hune
doara și căsătorită cu un inginer, 
iar băiatul student în anul III. Ne-a 
spus toate acestea cu mândrie și 
înțelegere în același timp, cu re
semnare, iar chipul i s-a luminat 
de o bucurie lăuntrică.

Estera SÎNA

CÂT COSTĂ 
RESrRUCTlJRÂREA 

SIDERURGIEI 
ROMÂNEȘTI?

»
Programul guvernamental de re

structurare a siderurgiei concluzio
nează că pentru desăvârșirea reformei 
în domeniu trebuiesc cheltuiți cca. 2,3 
miliarde dolari SUA intr-un interval de 
timp cuprins între 5 și 10 ani. Defalca- 
rea costurilor este următoarea: acom
paniamentul social a cca. 60.000 de 
persoane-300 milioane dolari; închi
derea capacităților excedentare cu 
ecologizare-350 milioane dolari; sepa
rarea și refacerea infrastructurii ora- 
șelor(sisteme de asigurare cu energie 
electrică, termică, gaze, apă)-150 mili
oane dolari(pentru Hunedoara sunt ne
cesari 31,7 milioane dolari pentru reali
zarea unei centrale termice proprii pen
tru încălzire și a unei instalații de ali
mentare cu apă brută pentru stația de 
preparare a apei potabile); costuri fi
nanciare determinate de preluarea da
toriilor de la unitățile ce urmează a fi 
închise-100 milioane dolari SUA; mo
dernizarea capacităților rămase în func
ție după restructurare-1000 de milioane 
dolari SUA pentru 9 milioane tone capa
citate de oțel. (A.S.)_______________________

Tel/fax: +4 054 231950; +4 054 227328.

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(în clădirea Fundației pentru tineret), 

oferă persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22 
Consultanță Gratuită 

pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 
propriu

Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

Hidroizolații PLUVITEC» Italia 
prin

SC AMBIENT CONSTRUCT SRL
Str. Depozitelor, nr. 1 (în incinta 

Cooperativei Cauciucul).
Relații la telefon 092/231946.

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la ilarul 

"Cuvântul liber”*
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în 

zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresând u-se oficiilor 
poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții economia și persoanele fizice 
din orice localitate au posibilitatea să economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei 
în afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

SC NIRVANA SRL HAȚEG
Vinde, inclusiv pe cupoane agricole:

- cartofi de sămânță certificată;
- îngrășăminte chimice;
- pesticide.
La solicitare, cartofii se pot aduce, prin centrele agricole, la nivel de comună.
Informații la sediul societății de la SC Agromec Cârnești sau la telefon 

09460225/



& 8 APRILIE 1999Cuvântul liber

Inspectoratul Școlar al județului 
Hunedoara

Organizează CONCURS
in data de 7 mai 1999 pentru ocuparea unui post:

inspector școlar pentru RROMI.
înscrierea candidaților, cadre didactice (de etnie RROMI) 

care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.128/ 
1997, art.26, se face până la data de 30 aprilie 1999.

Informații suplimentare: la sediul Inspectoratului Școlar 
ludețean, str. Gh. Barițiu, nr.2, Deva.

Importantă firmă cu activitate de 
producție și distribuție cosmetice 

Angajează pentru Valea Jiului și Deva 
Agenți(e) comerciali și agenți(e) de 
livrare-încasare, de preferință cu 

mașină proprie*
Se oferă salariu fix (800.000 lei), comision 

atractiv (5%) și carte de muncă.
Trimiteți un C. V. până în 20 aprilie 1999, pe 

adresa: str. Apuseni, nr. 1, Deva; tei/fax: 054/ 
234371.

SC STILMES SRL DEVA 1 

| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 |
| Confecționează |

• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);
• ACOPERIRI TERASE ■ COPERTINE;

• BANNERE - PANOURI PUBLICITARE.L-------------------------------------------------------------- ----------------I

SC AGROTRANSPORT SA 
HUNEOOARA-DEVA

Cu sediul în Deva, str. Portului, nr.2 
Efectuează transport de mărfuri cu 

mașini de 7,51, 10,51, 161 și, 
respectiv 201, la cele mai mici

prețuri.
Informații la telefon 214341.

HLW EDO AR A-DEVA
Cu sediul în Deva, str. Portului, nr.2

Vă reamintește că în fiecare zi de marți, ora 
10, organizează licitație pentru vânzarea de 
mijloace de transport conform aprobării AGA.

Lista cu mijloacele de transport se află la sediul 
societății.

Informații la telefon 214341.

s.c. fares s. a. 
ORASTIE

Angajează

CONDIȚII: vârsta maximă 35 ani.
SE OFERĂ: salariu atractiv și mijloc de transport 

gratuit pentru naveta DeVâ-Orăștie.
RELAȚII: tel 241941 sau 247570 sau la sediul firmei 

^din Orăștie, str. Plantelor, nr.50.

CJXOu.Fl “MINVESF SA DEVA
FI LIIALA SC SA DEVA

SUCURSALA MlINIiERA BRAD

S.M. Brad organizează în data de 
15.04.1999, ora 9, licitație pentru transportul 
auto al masei miniere pe ruta Dealul Fetii 
(comuna Luncoi) - Podul Morii Gurabarza.

Informații suplimentare la Serv. Producție al 
S.M. Brad, str. Independenței, nr.2, Brad, tel. 
651140; 651141.

IMPEKCOMSERV
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCh <P STIHL,

Seals sîscîries Bosch©
A CENTRALE TERMICE

JUNKERS-BOSCH 
Amotoferăstraie.

M0T0C0ASE STIHL
ST1HL 044

STIHL

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

- Motopompe HONDA
Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea "PROCONȘTRUCT” pentru scule electrice BOSOH©
REDUCERl(Jj^JJj  ̂perioada 04.04.99 - 31.05.99

DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 -
BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter» PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2

Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate a Județului Hunedoara
în atenția tuturor angajaților economici din 

județul Hunedoara
Casa Județeană de Asigurări Sociale de 

Sănătate Hunedoara anunță că, începând cu 
data de 1 aprilie 1999, contribuția pentru 
asigurări sociale de sănătate se virează în 
contul 301511319740, deschis la Trezoreria 
Deva, pe seama Casei Județene de Asigurări 
Sociale de Sănătate Hunedoara.

SC SPEDITION TRANSCONTINENTAL SRL
Distribuitor unic al produselor Companiei PHILIP MORRIS 

MARLBORO L&M BOND STREET 
Angajează AGENȚI VÂNZĂRI

Cerințe:
O experiență anterioară în vânzări minimum 1 an; 
O capacitate de organizare;
O bună cunoaștere a pieței în domeniul
bunurilor de larg consum;
O capacitate de negociere și comunicare;
O permis de conducere categoria B;
O studiile superioare constituie un avantaj, 

Oferim:
O salariu motivant;
O mașină de serviciu;
O posibilități de dezvoltare a carierei;
O asistentă și training oferit de Compania PHILIP 
MORRIS.

Curriculum Vitae se va depune până la data de 
14.04.1999, la sediul firmei din str. Horea, nr. 87, 
Deva. Interviul va avea loc în data de 15.04.1999, 
ora 16, la aceeași adresă.

iC “OISTRIGAZ NORD” 
SATG.
SUCURSALA DEVA
ANUNȚĂ

de 16.04.1999, ora 10, Ia Școala 
Generală nr.4 din Deva, va avea loc examinarea 
candidaților în vederea obținerii autorizației 
pentru proiectarea, executarea, întreținerea și 
exploatarea sistemelor de distribuție și a 
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale gradul 
!, II A, II B și III, precum și reexaminarea 
instalatorilor autorizați grad I, II și III.

Examinarea se va face pe bază de chestionar. 
Taxa de examinare se va achita în ziua 
examenului.

Informații suplimentare se obțin la biroul 
personal al Sucursalei Deva, str. E. Gojdu, nr.85, 
telefoane: 227090, 232810, 232811, interior 106.

VREMF/& Cerul se va înnora treptat iar pe 
___________________ alocuri va ploua, ploile având ca

racter de aversă. Vântul va sufla în general moderat, cu 
intensificări temporare. Temperaturile minime se vor situa între 
5 și 9 grade iar cele maxime între 17 și 22 grade. în urmă- 
toarele zile - vremea în general instabilă. (Lucian Nistor).

STIMAȚI
AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB

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

Hibrizi Producții Hibrizi Producții
timpurii t/ha semitimpurii t/ha
KISKUN 4230 10,1-11,0 KISKUN REINA 11,5-13,0
KISKUN 4255 .10,7-12,0 KISKUN 4380 10,0-12,6
KISKUN 4297 10,7-12,0 KISKUN 4444 10,7-13,0
KISKUN 4344 9,9-12,8

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

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

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

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

BANCA DACIA FELIX SA
Cluj-Napoca

Organizează

CONCURS
in data de 22 aprilie 1999 ora 1O“

la sediul sucursalei din Timișoara, str.Goethe nr.2, 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ DIRECTOR ■ DIRECTOR
SUCURSALĂ ECONOMIC

pentru sucursala DEVA
Cerințe: - pentru DIRECTOR SUCURSALĂ

• studii superioare; ,
• experiență bancară;
• minim 5 ani vechime în domeniul financiar-bancar;
• preferabil cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
• abilități manageriale.

Cerințe: pentru DIRECTOR ECONOMIC
• studii superioare în economie;
• minim 5 ani vechime în domeniul financiar-bancar;
• abilități manageriale,

Cererile însoțite de un CV + foto și cazier judiciar 
se vor trimite până la data de 16 aprilie 1999 la 

sediul BĂNCII DACIA FELIX Cluj-Napoca, 
str.Memorandumului nr.28. 3400 Cluj-Napoca, sau 
prin fax la nr. 064/ 194433 ini 201. Persoană de 

contact: Oana Corneșanu, tel. 064/ 194433 ini. 214.

BANCA DACIA FELIX SA
Cluj-Napoca

Organizează
CONCURS

în data de 23 aprilie 1999 ora 1O“
la sediul sucursalei din Timișoara, str.Goethe nr.2, 

pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ JURISCONSULT ■ INGINER
/ CONSILIER JURIDIC SISTEM

pentru sucursala DEVA
Cerințe: - pejitru JURISCONSULT / CONSILIER JURIDIC

• studii superioare juridice;
• minim 3 ani experiență în domeniul juridic

Cerințe: - pentru INGINER SISTEM
• experiență în domeniu: min. 12 luni;
• absolvent Automatizări Calculatoare sau Informatică;
• vârsta maximă 30 ani;
• cunoștințe tehnice necesare:

- rețele de calculatoare, gestiune baze de date;
- Windows NT, SQL Server.

• cunoștințele contabile de bază constituie un avantaj.
Cererile însoțite de un CV + foto și cazier judiciar se 
vor trimite până la data de 16 aprilie 1999 la șediul 

BĂNCII DACIA FELIX Cluj-Napoca, 
str.Memorandumului nr.28, 3400 Cluj-Napoca, sau prin 

fax la nr. 064/ 194433 ini.201 Persoană de contact:
Oana Corneșanu, tel. 064/ 194433 ini. 214.
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