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Juriștii Iosif Maris si Eugenia 
Sortan sunt autorii valoroasei 
lucrări intitulate "Contractul 
colectiv de muncă - studiu, 
documentare și aplicații

practice", apărută recent grație 
Editurii Intelcredo din Deva. Dl. 
Mariș, director al Camerei de 
Muncă a județului Hunedoara, 
are o vechime de peste 30 de 
ani în domeniul legislației muncii, 
împreună cu dna Șortan punând 
bazele acestei camere. în 
calitate de judecător la 
Judecătoria Deva, dna Șortan 
are o bogată experiență în 
privința legislației muncii. Prefața 
este semnată de
vicepreședintele Tribunalului 
Hunedoara, judecătorul Nicolae 
Cozma.

Lucrarea la care ne referim 
a fost editată din nevoia 
practică de a da răspuns la 

multiplele probleme ce se 
invesc în raporturile juridice 
dintre patroni și salariați, ea 
tinzând să prevină amenzile 
contravenționale de 3-6 
milioane lei ce le pot suporta 
agenții economici care 
nesocotesc încheierea 
contractului colectiv de muncă 
atunci când se dispune acest 
lucru. Această nouă lucrare 
urmează alteia intitulată "Ghid 
legislativ. Raportul juridic de 
muncă", avându-i ca autori tot 
pe cei doi juriști amintiți.

Lucrarea tratează în mod 
unitar problematica încheierii, 
executării, suspendării și 
încetării contractului colectiv 

de muncă. Ea conține un studiu 
util de documentare și aplicații 
practice prin aceea că, pe 
lângă prezentarea generală a 
contractului colectiv de muncă, 
prezintă soluții legale la 
întrebări uzuale ridicate în 
legătură cu aplicarea legislației 
în domeniu și un model 
orientativ de contract colectiv 
de muncă ce se încheie între 
patronat și salariații unităților 
economice. Ca material 
documentar, cartea cuprinde 
legislația referitoare la 
contractul colectiv de muncă, la 
sindicate și la conflictele 
colective de muncă și publică 
în conținutul său contractul

muncă
colectiv de muncă la nivel 
național, împreună cu lista 
ramurilor în care acesta se 
aplică.

Nu este de mai puțin interes 
includerea în conținutul său a 
Ordinelor MMPS , MS și CNPM 
nr. 50, 100 și 125 prin care se 
precizează locurile de muncă, 
activitățile și categoriile 
profesionale cu condiții 
deosebite care se încadrează 
în grupele I și II de muncă în 
vederea pensionării. Lucrarea 
scrisă de doi buni cunoscători 
ai legislației muncii se 
recomandă să nu lipsească din 
biblioteca nici unei societăți 
comerciale care are un număr 

de cel puțin 21 de salariați, 
din bibliotecile specialiștilor, 
liderilor sindicali, precum și 
salariaților interesați asupra 
modului de negociere a 
drepturilor și obligațiilor ce 
decurg din executarea 
raporturilor de muncă.

Procurarea cărții se face 
prin Camerele de muncă ale 
municipiilor Deva, Brad, 
Hunedoara, Orăștie, Hațeg și 
Petroșani, de la Editura 
Intelcredo SA din Deva, str. 1 
Decembrie, nr.16, etaj 2, tel. 
219000, de la librăriile 
Bibliofor, precum și de la 
chioșcurile de difuzare a 
presei ale SC "Cuvântul liber" 
(Deva, Hunedoara și 
Orăștie) și Mira Press SRL 
(Miorița, Opera și de pe bdul 
■luliu Maniu, vizavi de Baroul 
de Avocați din Deva).

Nicolae TÎRCOB
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Și firmele private 
au probleme

Există părerea că 
privatizarea aduce neapărat, 
imediat și tuturor bunăstarea, 

i fericirea. Așa ar trebui să se 
întâmple. Dar nu se întâmplă, 
intr-o economie aflată în 
continuă degradare, cum este 

! cea românească, și firmele 
private, mai mari sau mai mici, 
se descurcă greu.

Inițiativă și optimism. 
Când, în 1994, inginerul Mihai 
Dan punea, la Călan, bazele 
propriei sale societăți 
comerciale, „Metaloterm”, ne- 

' am exprimat aprecierea pentru 
gestul său de curaj și inițiativă,

■ i-am împărtășit optimismul în
■ reușită. Devenea o importantă 
i forță în domeniul reparațiilor de

la ,,Siderurgica" Hunedoara și 
, ..Sidermet” Călan, pe lângă cele 
: existente în respectivele 
I combinate siderurgice. Și o 

bună vreme, SC „Metaloterm" 
SRL și-a pus în valoare 
capacitatea productivă, 
profesionalismul oamenilor, 

, virtuțile de firmă privată. S-a 
, consolidat ca IMM, și-a 

completat efectivul, a pus 
bazele unei colaborări 
sănătoase cu beneficiarii 

L prestațiilor executate.

Urmele pașilor săi. „Am 
făcut multe lucrări, în special 
în domeniul termoenergetic, în 
Hunedoara și Călan, 
impunându-ne prin seriozitate, 
calitate și operativitate, prin 
prețuri accesibile, spune dl 
Mihaî Dan. Am realizat noua și 
moderna centrală termică din 
Călan, rețelele de agent termic 
secundar din oraș - după 
tehnologii avansate, am 
modernizat mai multe puncte . 
termice, am efectuat 
introducerea gazului metan în 
zona veche a orașului Călan, 
în localitățile Zlaști, Săcel, 
Valea Sîngeorgiului, Ohaba 
Strei, ca să numesc doar 
câteva, obiective pe care le- 
am realizat de când ființăm.

Dar s-au schimbat 
vremurile. în rău. Diminuarea 
drastică a activității la 
,.Siderurgica” și „Sidermet”, 
bugetele de maximă 
austeritate ale localităților se 
repercutează negativ și în 
existența „Metaloterm". La 
Hunedoara nu mai are nici o

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

A

- Stimată doamnă Flavia 
Isabela Arșoi, în calitatea 
dumneavoastră de director 
executiv al Centrului de 
afaceri Master, ce ne puteți 
spune despre colaborarea 
cu Cooperative Housing 
Foundation România?

- Centrul nostru de 
Afaceri colaborează cu 
această fundație din anul 
1998. Este vorba despre un 

Doriți credite de 500-5000 USD?

Nimic mai simplu
si eficient

program de împrumuturi, 
finanțat de Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare 
Internațională/USAID și 
Fondul Româno-American 
de investiții care este 
administrat de Cooperative 
Housing Foundation 
România, cu sediul în 
Timișoara.

- Așadar, lucrați direct cu 
CHF Timișoara?

- La început am lucrat 
direct cu Timișoara, însă 
acum s-a deschis prima 
filială CHF, la Deva, al cărei 
director este dl Florin 
Covaciu. Acest lucru a dus la 
urgentarea rezolvării 

cererilor de creditare, 
nemaifiind necesară 
trimiterea dosarelor la 
Timișoara spre aprobare. 
Deschiderea filialei din 
Deva este numai primul 
pas din programul de 
dezvoltare al CHF 
România.

- Vă rog să ne oferiți 
detalii despre acordarea 
acestor credite. Ce condiții 

trebuie îndeplinite pentru 
obținerea creditului?

- Este vorba despre 
împrumuturi între 500 și 
5000 USD, pentru 
întreprinderile mici și 
mijlocii din județul nostru. 
Firmele care solicită credit 
trebuie în primul rând să 
aibă cel puțin șase luni de 
activitate în domeniul în 
care solicită creditul, apoi 
să devină membre ale 
Centrului și să aibă 
activitate înregistrată pe

A consemnat 
________ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 8)

Vremea va fi 
predominant fru
moasă și în încălzire, 
cu cerul variabil. 
Vântul va sufla slab 
la moderat din sector 
sudic. Temperaturile 
minime vor fi 
cuprinse între 4 și 9 
grade iar maximele 
între 17 și 22 grade. 
Dimineața, pe 
alocuri, în zonele 
joase se va produce 
ceață. (Udiko Maier)

PAGINILE IV'-V
PROGRAME DE TELEVIZIUNE

(clasa de vioară a profesorului Carmen 
Runceanu), de la Liceul de Muzică “George 
Enescu" din București. Melomanii au prilejul 
să asiste la recitalul talentatului violonist

liecital (le vioară
Astăzi (15 aprilie), sala festivă a 

Prefecturii găzduiește un recital de 
vioară al tânărului Mircea Grigore Lazăr

începând cu ora 18. (G.B.)

Copiii Grădiniței cu program normal nr. 3 Brad, 
la Sfintele sărbători de Papi.

Bwest 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 - 60% 
Xla 60 de zile - 62% 
X la 90. de zile - 64% 

<________________________ >

• FMI ne propune 
acordul stand-bye, 
bye...

La ora actuală ființa 
umană este permanent 
asaltată de informații și 
concepte educaționale, atât 
copilul cât și adultul. 
Eficacitatea educațională 
este mult sporită de instituții 
specializate care concen
trează precis informația, 
instituții existente atât la noi 
cât și în alte țări, cu singura

Argumente pentru 
educația permanentă

deosebire că unele 
beneficiază de bugete și o 
dotare decente, iar altele 
mai puțin decente. O 
instituție care își conso
lidează statutul în acest 
sens este universitatea 
populară care la noi 
funcționează pe lângă 
casele de cultură. Despre 
rostul universităților 
populare din Germania, 
instituții de sine stătătoare, 
ne-a vorbit dl Avram Dara, 
directorul Casei de Cultură

și al Universității populare 
din Deva, reîntors de 
curând după un schimb 
de experiență din țara 
marelui Goethe.
Localitățile în care s-a 
efectuat pregătirea: 
NUrnberg, Amberg, 
Regensburg, Neumart, 
Steiln.

- După două module 
de schimb de experiență

Minei BODE A
(Continuare în pag. 8)

Mai există sau nu lege ?
O sentință definitivă care nu se execută

I

Dacă suntem sau nu un stat 
de drept o dovedește și modul 
cum se aplică unele hotărâri de- 
finitive ale instanțelor 
judecătorești. Cum stau lucrurile 
în realitate în legătură cu afirmația 
făcută ne-o dovedește și cazul 
cuprins în dosarul nr. 210/1991 
aflat pe rol la Tribunalul 
Hunedoara, care a fost soluționat 
prin sentința civilă nr. 361/15 
februarie 1999, care este 
definitivă și cu titlu executoriu, 
privind reintegrarea în muncă și 
acordarea drepturilor bănești 
pentru dl Nicolae Bota, la SC 
Agrotransport Deva.

Sfidând însă cu de la sine 
putere, conform propriilor prin
cipii democratice, orice prevedere 
legală, administratorul unic loan 
Inișconi (cu unele ramificații prin 
FPS-ul local) refuză să pună în 
aplicare o sentință definitivă, 
făcându-și și legi proprii după 
care se conduce, considerându- 
se atotputernic și invulnerabil din 
moment ce nu aplică o hotărâre 
rămasă definitivă și nici nu dă 
răspuns la cererile petentului for
mulate ulterior emiterii hotărârii 
respective către SC 
Agrotransport.

Există prevederi legale foarte 

clare care arată că în baza 
titlului executorului și a 
sentinței definitive, firma sau 
administratorul unic în cauză 
are obligația să execute 
necondiționat sentința 
respectivă, în baza art. 300, al. 
2 din Codul de procedură civilă 
și art. 278 din același cod, 
nepunerea în aplicare a 
acestei prevederi constituind 
infracțiuni ce sunt sancționate 
conform legii.

în opoziție cu legea, se 
poate oare aplica și legea 
bunului plac sau a arbitrariului. 
(N.T.)



Cuvântul liber 15 APRILIE 1999

îiegescep
Joi, 15 aprilie
3 Berbec

Puteți, în sfârșit, să puneți 
punct unei probleme mai vechi, 
dar trebuie să fiți curajos 
pentru asta. Cei care caută un 
loc de muncă să accepte 
oferta din această săptămână, 
chiar dacă nu le place.

O Taur
Faceți parte dintre marii 

învingători. Puteți spera la o 
întâlnire de afaceri prin care vă 
puteți asigura viitorul. Aveți grijă 
să n-o ratați.

3 Gemeni
La serviciu, veți da un 

randament mediu căci nu prea 
aveți chef de lucru. Evitați să 
faceți cheltuieli, să luați sau să 
dati bani îfnprumut.

3 Rac
Vă simțiți într-o formă 

splendidă, sunteți înțelegători și 
săritori față de colegi. Dacă nu 
aveți partener, va fi ușor să-l 
(să o) găsiți. Planurile vi se 
împlinesc, nu trebuie să vă 
faceți griji pentru probleme 
materiale.

O Leu
Aveți un elan și o energie de 

invidiat. Cu insistență, vă veți 
atinge scopul. Sunteți în formă, 
vitalitatea dv. va avea o 
influență favorabilă asupra 
anturajului. Faceți sport pentru 
a vă elibera de surplusul de 
energie.

2 Fecioară
Ar fi înțelept să acordați 

șanse de afirmare și colegilor. 
Veți intra în posesia unei sume 
de bani. Partenerul și familia au 
nevoie de grija și afecțiunea dv. 
Oferiți-le sprijinul.

O BalanțăI
Nu vă faceți iluzii mari în 

privința întâlnirii pe care o aveți. 
Semnele nu vă sunt favorabile; 
se arată o decepție. Totuși, 
Venus, planeta dragostei și 
armoniei, se află în balanță și vă 
va ajuta să învingeți rivalii.

O Scorpion
Veți trece peste greutăți, veți 

căpăta încredere în sine. Cine 
caută un loc de muncă, are 
șanse să-l obțină. Femeile din 
Scorpion acceptă ușor flirtul și 
aventurile.

O Săgetător
Tensiune, stări conflictuale. 

De data aceasta trebuie să 
apărați nu doar propria cauză, 
ci și a partenerului, a prietenilor. 
Câștigul va fi de partea dv. dar 
vă trebuie diplomație. Veți intra 
în posesia unei sume de bani.

O Capricorn
Ați devenit un om de afaceri 

de succes, în lumea economiei 
vă simțiți ca la dv. acasă. Dar fiți 
precaut, moderat, realist. Altfel 
ați putea fi lăsat pe dinafară.

O Vărsător
Fiți mai puțin credul, bazați-vă 

pe propria putere. Nu vă 
împărtășiți secretele oricui. Ar fi 
cazul să observați că frecvent 
scoateți castanele din foc 
pentru alții.

O Pești
Urmează o perioadă calmă, 

liniștită. Aveți mai mult timp 
pentru familie și pentru cei dragi. 
Doamnele se vor ocupa de 
curățenia de primăvară, de 
toaletele de sezon sau chiar de 
o cură de înfrumusețare.

iieresce»v____________ y

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37/ A,
organizează licitație publică cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență 
nr. 88/ 1997, aprobată prin Legea nr. 44/ 98 și Normelor metodologice aprobate prin 

HG nr. 55/ 1998, pentru vânzarea următorului activ:
Denumire activ: Sector mecanic UGIRA
Obiect de activitate: Service auto 
Adresa activului: Deva, str. A. Șaguna, nr. 8 
Prețul de pornire: 2.700.000 mii lei
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc în data de 5.05.1999, ora 12,00, la sediul firmei situat în Deva, str. 1 

Decembrie, nr. 37/A.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației pe 

data de 12.05.1999.
Dosarele pentru prezentarea activelor pot fi procurate contra cost, zilnic, de la sediul societății 

comerciale, între orele 9-13.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la telefonul 054- 214296 - dl 

Halalai Dionisie - director tehnic.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 

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

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 2511000022501589 
deschis la Banca Transilvania Deva taxa de participare de 1.000.000 lei și vor face dovada 
consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a 
licitației.

Valoarea terenuluLaferent activitului Sector - Mecanic - UGIRA nu este inclusă urmând ca 
acesta să fie vândut cumpărătorului activului conform prevederilor legale în vigoare.

de

S.C. APOLLO S.A.
Deva, str. 1 Decembrie, 37 A, județul Hunedoara 

Președintele Consiliului de Administrație al SC APOLLO SA DEVA, în 
conformitate cu art.113 din Legea nr.31/1990 republicată,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data

04.05.1999, ora 10, la sediul societății din Deva, str. 1 Decembrie, nr.37 A, județul 
Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. Diminuarea capitalului social al SC APOLLO SA Deva, ca urmare a cedării Cabanei 
Rotunda-Retezat.

în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, a doua convocare este pentru data de 
05.05.1999, ora 10.

Camp pentru 
cercetași

Printre acțiunile cu caracter constant 
la care participă membrii Centrului local 
Deva din cadrul Organizației Naționale 
'‘Cercetașii României” se numără și 
câmpurile de pregătire organizate pe
riodic în diverse localități ale județului și 
din țară. în această perioadă (14-18 
aprilie), cercetașii deveni se află intr-un 
camp de formare a coordonatorilor, orga
nizat cu. sprijinul Direcției de Tineret și 
Sport a județului Hunedoara, la cabana 
“Gentiana” din Munții Retezat. (G.B.)

z' x

SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 

DESCHISĂ pentru vânzarea autoturismului Dacia 
1310, an fabricație 1992.

Licitația se organizează la sediul ASIROM din 
Deva, str. 1. Creangă, nr.21, în ziua de 21.04.1999, 
ora 10, iar în caz că nu se va adjudeca, se va repeta 
în fiecare zi de miercuri, la aceeași oră.

Prețul de pornire a licitației este 15.200.000 lei.
Relații suplimentare la telefon 054/213304 

sau 215246.
X

Joi
15 aprilie

TVR I
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) 15.00 Tribuna 
partidelor parlamentare 16.30 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
17.00Timpul Europei 18.10Sun- 
set Beach (ep. 438) 19.00 
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 21.00 Moli 
Flanders (ep. 1) 22.10 Cu ochii’n 
4 23.10 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Desene animate (r) 9.40 

Memoria exilului românesc (r) 
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) 21.00 
Ultimul tren 22.00 Cinematograful 
de artă: Kiler (comedie, Polonia, 
1997)

ANTENA I
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 des
tine (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

PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (r)

10.45 Ultima șansă (r) 12.35 
Nebun după tine (r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Hercule (ep. 35)
13.45 Xena, prințesa războinică
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) 18.45 Știrile 
PRO TV 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)

ACASĂ
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; Flip
per 20.15 Celeste se întoarce 
(ep. 60) 21.00 Minciuna (ep. 20)
21.45 Surorile (ep. 84) 22.45 
Autostrada (acțiunea, SUA, 
1984)

PRIMA TV
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) 17.00 
Jerry Springer 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(ep. 84) 20.00 Camera ascunsă
20.30 Cei mai buni dintre cei buni 
(acțiune, SUA, 1989) 22.00 
Frasier (ep. 38) 22.30 Știri 23.00 
Ultima ediție

HBG>
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)

PRO TY DEVA
6.40 - 7.00 Program comercial 

PRO TV Deva 7.00-10.00 "Bună 
dimineața, PRO TV e al tău" 
(coproducție) 10.00 - 10.45 Pro
gram 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.

Nu s-a putut mai mult 
Minerul Lupenl 

Minerul Berbești 1-2 (1-0)
Pierzând partida directă cu Minerul Berbești, echipă aflată în 

lupta pentru evitarea retrogradării, Minerul Lupeni a făcut un pas 
| decisiv înspre Divizia D.

Deși au reușit deschiderea scorului foarte repede, prin Șoo 
(min.3), minerii nu au știut să țină de scor și să păstreze cele trei 
puncte puse în joc. Contrar așteptărilor, ei s-au retras în apărare 
invitându-i practic pe oaspeți să atace și ... să câștige. După 
câteva ocazii uriașe ratate de Amati, Bărbuț și Ghiță în prima 
repriză, după pauză oaspeții au reușit să întoarcă soarta partidei, 
în min. 56 Dobra a speculat o greșeală a apărării gazdă și a 
reușit egalarea. Opt minute mai târziu, Ghiță s-a infiltrat printre 
Acs și Cișmașiu și a înscris în poarta lui Cămpeanu: 1-2. La acest 
scor gazdele mai zvâcnesc de câteva ori dar Ov. Brănețiu, 
Spafiu și Iștvan nu reușesc să înscrie din poziții bune, iar în 
min.81 Spafiu ratează chiar un penalty, trimițând în bară. Foarte 
slab arbitrajul centralului Cornel Făniță din Timișoara.

MINERUL LUPENI: Câmpean, Șoo, Sedecaru, Dobra, Acs, 
| Cișmașiu, Chișcă (51 Lazăr), Marghida (63 Iștvan), Păuna (46 

Spafiu), Ov. Brănețiu, C. Brănețiu.
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E. POPA

DIVIZIA D JUNIORI
Rezultatele etapei a 16-a din 8 aprilie: Parângul Lonea - 

FC Dacia Orăștie 4-1; Metalul Crișcior - Minerul Teliuc 0-4; Minerul 
Aninoasa - CFR Marmosim 0-1; Minerul Bărbăteni - Constr. 
Hunedoara 1-1; CIF Aliman Brad - Victoria Călan 1-3.

din 18 aprilie: Minerul Ghelari -

CLASAMENTUL
1. FC PAROȘENI VULC. 13 11 1 1 62-9 34
2. Parângul Lonea 14 9 2 3 56-21 29
3. CFR Marmosim 13 9 1 3 61-13 27
4. Min. Bărbăteni 14 8 3 1 63-31 27
5. FC Dacia Orăștie 13 9 0 3 46-20 27
6. Victoria Călan 14 7 3 4 54-19 24
7. Constr. Hunedoara 13 6 4 3 48-20 22
8. Min. Aninoasa 14 5 2 7 34-43 17
9. Min. Teliuc 14 4 2 8 27-41 14
10. Min. Ghelari 13- 2 0 11 34-62 6
11. CIF Aliman Brad 13 2 0 11 15-70 6
12. Metalul Crișcior 14 0 0 14 7-158 0

Etapa viitoare a 17-a
Parângul Lonea; FC Dacia Orăștie - Metalul Crișcior; FC Paroșeni 
Vulc - Min. Aninoasa; CFR Marmosim Simeria - Min. Bărbăteni; 
Constr. Huned. - CIF Aliman Brad; Min. Teliuc și Victoria Călan stau.

CLASAMENTELE JUNIORILOR
JUNIORI A 1

FC CORVINUL HD. 12 11 1 0 78-3 34
Jiul Petroșani 12 8 1 3 34-18 25
Victoria Călan 12 6 2 4 30-31 20
Fotbal Start Deva 12 6 1 5 39-26 19
CIF Aliman Brad 12 1 1 10 14-58 4
Vega Deva 12 1 0 11 6-65 3

JUNIORI B1
FC CORVINUL HD. 12 11 1 0 75-3 34
Jiul Petroșani 12 10 1 1 60-10 31
CIF Aliman Brad 12 4 1 7 16-51 13
Victoria Călan 12 3 2 7 15-37 11
Fotbal Start Deva 12 2 3 7 20-38 9
Vega Deva 12 2 0 10 13-60 6

JUNIORI C - VALEA MUREȘULUI
TEHNO SPORTING SIMERIA 17 14 1 2 92-13 43
FC Corvinul i 17 13 2 2 78-10 41
Dacia Orăștie 18 9 3 6 43-24 30
Minerul Certej 17 6 2 9 41-42 20
CSS Hunedoara 17 5 3 9 40-43 18
ASA Aurul Brad 17 4 1 12 20-68 13
Vega Deva 17 3 0 14 15-129 9

JUNIORI C - VALEA JIULUI
JIUL PETROȘANI 11 10 1 0 45-7 31
Parângul Lonea 11 5 2 4 15-22 17
Paroșeni Vulcan 11 3 3 5 15-20 12
Minerul Lupeni 11 3 1 7 16-32 10
Minerul Uricani 12 3 1 8 16-36 10
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AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE Șl FORMARE 
- PROFESIONALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 19-21 APRILIE 1999 

BURSA LOCURILOR DEMUNCĂl
Sunt invitați agenții economici ofertanți de locuri de muncă, 

având posibilitatea selectării de forță de muncă necesară și toate 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Agenții economici invitați la bursa locurilor de muncă sunt 
rugați să confirme participarea până la data de 16.04.1999, la 
sediul Agenției Județene pentru Ocupare și Formare Profesională 
din Deva, Piața Unirii, nr.2 sau la telefon 216151/ int.212.

Locul de desfășurare - Casa de Cultură din Deva.
Vă dorim succes!
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Cartierul Pricazului
Orăștia are mai multe 

cartiere de blocuri dintre care 
cel mai cunoscut este cel al 
Pricazului. Am străbătut re
cent, împreună cu fotorepor
terul nostru, cartierul, cule
gând impresii și păreri cu pri
vire la viața acestuia. Le re
dăm pe scurt.

Cartierul este curat, dar pe 
străzile și aleile lui am văzut 
multe hârtii, ambalaje ș.a., în
grădituri de sârmă ghimpată, 
haine puse la uscat în geamuri 
în blocurile - multe - fără bal- 
poane. între blocuri, aleile au 
asfaltul ciuruit ca după bom
bardament pe care copiii joacă 
fotbal. Cartierul are multi pomi 
și copaci ce, la ora actuală, 
stau să înfrunzească. Plim- 
bându-ne prin cartier, am văzut 
blocuri frumoase, dar și câteva 
fără uși și ferestre cum este și 
cel ce se vede în fotografia de 
față (foto 1). Am numărat trei 
asemenea, dar ni s-a spus că 
în cartier ar fi mai multe și le- 
au adus în starea asta nimeni 
altcineva decât cei care le-au 
locuit și le-au făcut harcea- 
parcea. Susținem părerea unui

GOLIN 
PALLETS 

investește 
la Orâstie
în urma mai multor demer

suri efectuate de către con
ducerea primăriei din Orăștie și 
a unei vizite recente în Italia, în 
luna martie a.c., s-au pus ba
zele unei colaborări între firma 
italiană Golin Pallets SNC și SIL 
Orăștie ce vizează producția 
de europaleți.

Noua colaborare între 
cele două firme reprezintă 
un pas important în domeniul 
industrializării lemnului, în
trucât situația economico- 
financiară pe care o traver
sează acest sector de acti
vitate nu este una dintre cele 
mai favorabile.

Dificultăți 
în plata 

ajutoarelor 
sociale

Lipsa fondurilor bănești de 
la bugetul local face dificilă în 
continuare plata ajutoarelor 
sociale la Orăștie.

<______ ________ 

interlocutor care zicea că 
apartamentele respective ar fi 
putut fi vândute fie și cu un ... 
dolar bucata familiilor tinere 
care să le pună la punct. Este o 
părere.

Dr. Horia Munteanu, veteran 
de război, pensionar, locuiește 
de circa 20 de ani în blocul 16. 
Dumnealui a amenajat în fața și 
în jurul blocului o adevărată oa
ză de verdeață. A plantat în jurul 
blocului mesteceni, tei, magnolii, 
gard viu, trandafiri ș.a. L-am gă
sit, în ziua vizitei noastre, foarte 
supărat.

- Păi cum să nu fiu, când am 
văzut că mulți dintre copaci au 
fost rupți (foto2).

- Cine i-a rupt?
- Nu știu.
Blocul 16 este unul din cele 

mai frumoase din cartierul 
Pricazului, ca și împrejurul lui. 
Spațiul din jurul blocului este în
grijit de dl doctor. Ceilalți locatari - 
oameni cu funcții în oraș, cu me
serii ce le aduc mulți bani - nu 
participă la întreținerea acestuia.

în cartierul Pricazului locuiesc 
mulți țigani. Precizăm că foarte 
mulți oameni din cartier se plâng 
de comportarea acestora. Nu -

Datorită acestui fapt, plata 
ajutoarelor sociale în cazul celor 
450 de dosare se face cu o 
lună în urmă, situație ce creează 
nemulțumiri în rândul per
soanelor ce beneficiază de 
acești bani.

Plata ajutoarelor sociale a 
creat de la început multe con
troverse și discuții între membrii 
comitetului, întrucât o parte din
tre cei care beneficiază de bani 
s-au obișnuit să nu mai fa.că 
altceva decât să își dea cu 
pumnul în piept că beneficiază 
de o lege, iar când li s-a solicitat 
să presteze câteva zile de 
muncă în folosul municipiului s- 
au scandalizat. în alte situații, 
suma care revine unei familii din 
ajutorul social se situează în 
jurul a unui milion sau cu ceva 
peste, pe când nu puține familii 
lucrează pentru tot cam atâția 
bani.

Fără a fi însă răutăcioși, tot 
mai mulți dintre noi ne-am obiș
nuit să cerem, în loc să vedem 
mai întâi ce oferim societății în 
fiecare zi.

Sub semnul 
întrebării
\____________/

Bugetul pentru anul 1999 ri
dică în continuare mari semne 
de întrebare, pentru acest an 
valoarea totală a acestuia se 
ridică la 18 miliarde de lei. Teo
retic, această sumă reprezintă 

cum ne spunea o vânzătoare la 
un butic din cartier - pentru că 
dau în cap celorlalți oameni, căci 
cu vecinii se poartă relativ bine - 
ci pentru că sunt gălăgioși, fură 
rufele de pe sfori, fac beții. în 
ziua când am fost în cartier am 
văzut lă intrarea unui bloc mulți 
copii din această etnie adunați la 
sporovăială gălăgioasă.

în cartierul despre care scri
em, datoriile locatarilor către cei 
ce le asigură servicii sunt foarte 
mari. Administratorul asociației nr. 
3 și doi domni șefi de scară la 
blocurile nr: 40 și 42 ne-au spus 
că mulți locatari au datorii foarte 
mari la plata întreținerii, l-am notat 
pe cei ce au ajuns milionari din 
acest punct de vedere. Costică 
Moldovan a acumulat o datorie 
de peste 8 milioane de lei, Ale
xandru Covaci circa 9 milioane, 
Maria Poraicu 7 milioane, Susana 
Ciorogaru peste 5 milioane ș.a. 
Problema care se ridică în le
gătură cu achitarea cheltu
ielilor de întreținere este aceea 
că nu există speranțe ca res
tanțele să se recupereze. Pri
măria municipiului este che
mată să găsească soluții pen
tru a pune în ordine situația.

un buget al sărăciei, având in 
vedere numeroasele probleme 
ce trebuie rezolvate în municipiu. 
Dincolo de partea teoretică, 
practic o parte importantă din 
venituri sunt puse sub semnul 
întrebării, întrucât capitolul im
pozite pe salarii se diminuează 
pe zi ce trece.

Principalul motiv îl reprezintă 
numărul mare de personal care 
este disponibilizat de la unitățile 
din municipiu, unități care își re
strâng activitatea vizibil, pe de o 
parte, iar pe de altă parte sa
lariile mici care sunt plătite oa
menilor datorită dificultăților și 
veniturilor firave pe care le reali
zează acestea.

Pe lângă aceste probleme, 
ultimele “directive” ale Execu
tivului de a se plăti din bugetul 
local subvențiile la energia ter
mică, precum și alte activități, 
de la circa sanitar-veterinară 
și protecția plantelor, cheltuieli 
mai noi ce revin în grija buge
tului local reduc cu aproxi
mativ două miliarde de lei 
nivelul acestuia.

Un viitor 
sumbru

Din datele existente la Re
gistrul Stării Civile al municipiului 
Orăștie se desprinde o conclu
zie sumbră. în ultimii ani, numărul 
nașterilor a scăzut considerabil 
(de la 720 în 1989 la 467 în

De o bună perioadă SC^ 
Activitatea Goscom Orăștie 
se confruntă cu mari proble
me în ceea ce privește recu
perarea datoriilor agenților 
economici și ale asociațiilor 
de locatari. Șomajul extrem de 
ridicat din municipiul Orăștie 
pare a fi principala cauză 
pentru care oamenii nu pot să 
își mai plătească datoriile.

Debite de 
peste 2 
miliarde

/Cu fiecare nou șomer 
noi avem un datornic", spune 
dl inginer șef Ovidiu Trif. La 
data de 23 martie a.c. debitele 
asociațiilor de locatari ajun
geau la 1,14 miliarde, iar îm
preună cu datoriile agenților 
economici se ajunge la un to
tal de 2,07 miliarde de lei.

"Foarte mulți cetățeni au 
decis să renunțe la serviciile 
noastre, fiindcă nu au cu ce 
să plătească. Ca urmare am 
fost nevoiți să reducem și noi 
numărul angajaților", mărturi
sește dl Trif. Pentru ca siste
mele să rămână funcționale 
nu se poate reduce și mai 
mult numărul angajaților, ei 
fiind în prezent 200. De ase
menea, unul dintre aspectele 
îngrijorătoare este cel legat 
de introducerea minicentra- 
lelor de apartament care, folo
site pe scară largă, pot reduce 
la cote alarmante capacitatea 
sistemului de distribuție a căl
durii și apei calde în m Jnicipiu.

Din păcate Consiliul local 
al municipiului Orăștie nu are 
resursele financiare pentru o 
eventuală ajutorare a celor 
care au nevoie; de altfel nici 
nu îi stă în competență. Așa
dar, oamenii trebuie să învețe 
să se ajute singuri. "Nu mai 
este ca în vremurile trecute 
când oamenii erau obișnuiți să 
li se dea, să li se facă și să li 
se repare totul pe gratis. 
Acum fiecare trebuie să se 
descurce", concluzionează dl

1998), iar cel al deceselor a 
crescut cu circa 40-50 la sută 
față de anii anteriori.

Principalele cauze care 
generează actualul fenomen 
sunt determinate de lipsa 
banilor, a unei locuințe și de 
viața tot mai grea de la o zi la 
alta, situație în care tinerele 
familii refuză să aibă mai mulți 
copii - excepție făcând de la 
regulă țiganii.

Potrivit concluziei doamnei 
Adina POraicu, inspector de 
specialitate la serviciul de Stare 
Civilă a municipiului Orăștie, 
dramele cele mai mari sunt date 
de decesul prematur care are la 
bază diferitele forme de cancer 
sau bolile cardio-vasculare.

"Campus" 
pentru 
țigani

Autoritățile din Orăștie inten
ționează să realizeze pe strada 
9 Mai din Orăștie mai multe 
imobile cu un total de 200 de 
locuințe pentru rromi.

Construirea acestui "cam
pus" se va realiza cu finanțare 
externă și are în vedere o politică 
de reintegrare socială a acestei 
categorii care ridică numeroase 
probleme în comunitate.

Până în prezent s-a înaintat 
documentația la Departamentul 
pentru Minorități, un sprijin sub-

Taxele locale se
plătesc integral

într-o recentă întrevedere pe care am avut-o cu dl 
Cornel Mălină, directorul Administrației Financiare a 
municipiului Orăștie, am aflat că, din păcate, în municipiul 
Orăștie taxele și impozitele locale se plătesc la valoarea 
stabilită inițial.

"Consiliul local Orăștie nu a aprobat nici o hotărâre, 
cum este cazul municipiului Deva, de reducere la jumă
tate a taxelor", spunea dl Mălină. Până în prezent s-a 
încasat de la populație 27% din debitul anual, un procent 
destul de bun. Oricum, odată cu prelungirea termenului 
în care se pot achita impozitele, aglomerația de la ghi
șeele A.F. Orăștie a dispărut.

Adoptarea Legii bugetelor locale este în opinia dldi 
director Mălină o măsură foarte bună. în acest fel "se 
scurtcircuitează lanțul impozitării, reducând semnificativ 
birocrația din acest domeniu."

Conform legii până la data de 31 decembrie 1999 se 
preia de la Ministerul Finanțelor pe bază de protocol 
exercitarea atribuțiilor privind stabilirea și încasarea 
impozitelor și taxelor locale.

Referitor la reactualizarea valorii imobilelor, dl Mălină 
susține că era o măsură necesară, valoarea de circulație 
fiind mult mai mare decât valoarea de evaluare.

în ceea ce privește terenurile, cetățenii municipiului 
Orăștie beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor datorate.

Dacă pentru clădiri Consiliul local al municipiului 
Orăștie nu a hotărât reducerea cu 50%, în cazul tere- 

^nurilor impozitul pe teren a fost diminuat la jumătate.

i renii i 
i ... .. ifrancezii
I Bunele relații care există | 
| între Centrul de plasament | 
. numărul 1 din Orăștie și orga- . 
I nizația de ajutor umanitar • 
| Parrains d’Orăștie din Franța, |
■ s-au concretizat și în acest i 
• an printr-o vizită în România a ! 
I unora dintre membrii organi- I 
| zației. Așa după cum spunea |
■ dna Mihaela Todor, directoa- ■ 
' rea Centrului de plasament, 1 
| francezii au fost întotdeauna | 
| de mare ajutor, aducând de | 
J fiecare dată diverse bunuri . 
I pentru copiii din Orăștie. Nici I 
| de această dată, ei nu au ve- |
■ nit cu mâna goală; au adus în ■ 
J principal alimente și îmbră- 1 
I căminte. Vizita, începută în I 
| data de 11 aprilie, continuă pe | 
^tot parcursul săptămânii. y

stanțial în acest sens fiind gă
sit șija Cotroceni, prin inter
mediul consilierului prezidențial, 
dl Petru Radu Păun - Jura.

■ _ > 

Impozite 
mai mici

\________________________ /

La ultima ședință a Consi
liului local Orăștie s-a hotărât 
reducerea impozitelor cu 50 la 
sută pentru persoanele fizice.

Taxa pentru clădiri, pentru 
persoane juridice, a fost sta
bilită la nivelul unui coeficient 
de 0,6 față de 1,5 cât se pre
vede pentru limita maximă în 
ultimele acte normative ce 
vizează impozitele.

Sediu la 
Crucea 
Rosie 

x____________ *___________ ✓

Prin grija Primăriei locale 
și a Crucii Roșii Germane din 
landul Baden Săckingen, la 
Orăștie a fost amenajat un 
sediu pentru Crucea Roșie 
pe strada Gheorghe Lazăr, 
la nr. 3. Pentru noul edificiu 
din localitate, Consiliul local a 
atribuit imobilul, iar Crucea 
Roșie Germană a alocat 
suma de 500 DM, bani utilizați 
pentru dotări.

Cizmăriile pe 

cale de 
dispariție?•

în centrul Orăștiei func
ționează un atelier de cizmă
rie unde lucrează dnii Gheor
ghe Dunca și Florin Taban. Cu 
dl F.T. am stat puțin de vorbă.

- Vin oameni cu papuci la 
reparat?, am întrebat.

- Puțini. Știți, au apărut 
magazinele second-hand și 
oamenii își cumpără încălță
minte ieftină de acolo. Mai 
răscolesc prin cămări, prin 
debarale și recuperează de 
acolo ce se mai poate purta.

- Ce fel de reparații 
efectuați?

- De toate categoriile. Fa
cem și încălțăminte la coman
dă, dar nu prea avem solicitări 
în acest sens.

- Se poate trăi de pe urma 
reparațiilor de încălțăminte?

- Greu, foarte greu. Toc
mai de aceea asemenea ate
liere sunt tot mai puține.

Aglomerație
în prima zi a lunii aprilie - 

nu este o păcăleală - în fața 
unității din Orăștie a Banc 
Post era adunată, încă din 
primele ore ale zilei, o mare 
mulțime de oameni. Ne-am 
interesat, firesc, ce se 
întâmplă acolo. Am aflat - ne-a 
spus un domn ce avea grijă 
de ordine - că se plătea 
alocația de stat pentru copii.

La cele mai 
înalte standarde

Noua piață a municipiului 
prinde contur. La hala prin
cipală, parterul a fost termi
nat, iar o bună parte din chioș
curi au deja activitate. La par
terul halei dl Sirais Fagu a 
deschis un magazin ce se 
situează, sub toate aspectele, 
la cele mai înalte standarde, 
are un sortiment de marfă 
foarte bogat și o servire 
«•xentplrt'ă

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Cornel POENAR, 

Andrei NiSTOR 
Foto: Traian MAt/U
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Luni 19 aprilie
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții
15.30 Mapamond
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 Familia Simpson
(s.d.a, ep. 41)
18.10 Sunset Beach
(s, ep. 439)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Primul val (s, ep. 19)
21.50 Teatrul TV prezintă: Nimic despre 

Hamlet

Luni 19 aprilie
12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
12.50 Un cântec pentru fiecare
13.05 Rebelul (s, ep. 30)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 11)
16.50 Santa Barbara (s)
17.35 De dor...
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toatei 

(mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 8)
22.00 Goupi, mâini roșii(dramă Franța 1993)
23.35 Patrimoniul

Luni 19 aprilie

23.25 Jurnalul de noapte. Sport
23.40 Scena

Marți 20 aprilie

14.00
15.00
16.10
17.00
17.25
19.00

Marți 20 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Lungul drum de la teorie la practică
15.30 Ecclesiast '99
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.00 în flagrant
17.30 Familia Simpson (s, ep. 42)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 440)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială 
21.00 Conrack (dramă SUA ’74)
22.45 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 21 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Lumea nouă (r)
14.50 Fotbal divizia A, etapa a 25-a: Steaua- 

FCM Bacău (d)
17.00 Medicina pentru toți (mag.)
17.30 Familia Simpson (s, ep. 43)
18.10 Sunset Beach (s, ep.441)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 11)
21.30 Fotbal Meciul I în semifinalele Ligii 

Campionilor (d, retur)
23.40 Jurnalul de noapte. Sport

Joi 22 aprilie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.)
16.30 Donald Rățoiul (d.a)
17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson (s, ep. 44)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 442)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială
21.00 Moll Flanders (s, ep. 2)
21.50 Reflecții rutiere
23.05 Jurnalul de noapte. Sport

9.00 Ultimul tren (r)
11.00 Ecranul (r)
11.30 Primul val (s/r)
13.05 Rebelul (s, ep. 31)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 12)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 832)
17.35 Tribuna partidelor parlamentare
19.10 Pelerinaje
19.30 Baschet
21.00 Sensul tranziției
22.00 Baschet Turneul 

„Final Four” al Euroligii 
masculine a ll-a 
semifinală

23.20 Fotbal
Avancronica 
semifinalelor Ligii 
Campionilor

23.20Fotb.il

Luni 19 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Un pontif la București (do)
12.00 Un act de voință (s, ep. 1)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep.23)

Foișorul de foc (talkshow)
Trei destine (s, ep. 126)
Ape liniștite (s, ep. 27)
Știri
Observator 
Observator

20.00 Emisiune de publicistică
20.30 Pericol iminent (s, ep.

31)
21.20 Raven (s, ep. 3)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Marți 20 aprilie
10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.10 Un pontif la București (do)
12.00 Un act de voință (s, ep. 2)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 24)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Trei destine (s, ep. 127)
16.10 Ape liniștite (s, ep. 28)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 29, 30)
19.00 Observator
20.00 Puterea minții (f. SUA 1995)
21.45 Getting Personal (s, ep. 3)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

21.20 Ravan

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.00 Arizona Dream - Căutătorul de vise (f/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Reforma la români (r)
14.05 Urmărire generală (r)
14.30 Spirit de echipă (s)
15.00 Galactica (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (d)
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV/O propoziție pe zi
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Desert Gambie (f. SUA)
22.15 Știrile PRO TV/Profit

Marți 20 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
11.00 Desert Gambie (f/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 Aventura (s, ep.10)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 58)
22.15 Știrile PRO TV

21.30 NYPD Blu»

22.30 Susan (s, ep. 10)
23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Profesiunea mea, cultura

Miercuri 21 aprilie

Vineri 23 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)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba 

germană
17.00 Ceaiul de la ora 5 

(div.)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, 

sport. Ediție specială
22.00 Creatoarea de 

modă (co. SUA 1957)

Miercuri 21 aprilie
8.00 - 12.50 Reluări programe
13.15 Rebelul (s, ep. 32)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep.13)
16.35 Uverturi celebre
16.45 Santa Barbara (s, ep. 833)
17.35 Recital Veta Biriș
19.10 Contemp-Art (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s)
22.00 Fiicele lui Yemanja (dramă Finlanda 

1995)
23.15 Meridianele dansului

Miercuri 21 aprilie
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Un pontif la București (do)
12.00 Un act de voință (s, ep. 3)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 25)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Trei destine (s, ep. 128)
16.10 Ape liniștite (s, ep. 29)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 31,32)

Joi 22 aprilie
8.00-11.15 Reluări programe
13.05 Rebelul (s, ep. 33)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 14)
16.50 Santa Barbara (s, ep.

834)
18.00 Casetele celebre (do)
18.55 Filmele săptămânii
19.10 Față în față cu 

autorul
20.10 Căsuța din prerie (s)
21.20 Ultimul tren (em. economică)
22.00 Baschet Turneul „Final Four”
23.30 Fotbal Rezumatele semifinalelor 
Ligii Camp. UEFA (retur)

Vineri 23 aprilie
8.00 - 12.00 Programe reluări
13.05 Rebelul (s)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.00 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
15.50 Fotbal Divizia A, etapa a 26-a
18.00 Campionatele Internaționale de 

Gimnastică
19.10 Arhive românești (s, ep. 2)
19.40 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s, ep.11)
21.10 Vânare de vânt (div.)
22.15 Freud (s, ep. 3)
23.45 Conviețuiri

19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A. DoctorlS 
(s, ep. 2)
21.20 Cronici 
paranormale (s)

22.15 Observator
22.45 Tucă Show

20.30 LA. Doctors

Joi 22 aprilie

I6.50 Santa Barbara

6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Un pontif la București (do)
12.00 Un act de voință (s, ep. 4)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep.26)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Trei destine (s, ep. 129)
16.10 Ape liniștite (s, ep. 30)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 33, 34)
19.00 Observator
20.00 Sport sângeros IV (f.a. SUA 1998)
21.30 Obsesii virtuale (s, ultima parte)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Programele TV ale ultimelor 2 zile vor fi 
publicate în ziarul nostru de sâmbătă.

Vineri 23 aprilie
6.45 Dimineața devreme
10.Q0 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Un pontif la București (do)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Schimbul de zi
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 35, 36)
19.00 Observator
20.00 în așteptarea zorilor (f.a SUA 1997)
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 52)
22.15 Observator
22.35 Detectivi la Malibu (s, ep. 25)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (s/r)
11.30 NYPD Blue (s/r)
12.30 Susan (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
15.00 Galactica (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Enemies: A Love Story 
(dramă SUA 1986)
22.30 Știrile PRO TV
22.45 Nebun după tine (s, ep. 32)
23.15 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra (talkshow)

Joi 22 aprilie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Enemies: A Love Story (f/r)
12.35 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. 123)
21.30 Mercenarii (s, ep. 13)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 30)

Vineri 23 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)
12.30 Adevărul gol-goluț (s)
13 00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s)
15.00 Galactica (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 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 Corbul (s, ep. 4)
21.30 Presidio (f.a. SUA ’87)
23.25 Urmărire generală

23.20Fotb.il
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Luni 19 aprilie

7.00 Sport Magazin (r)
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (s)

13.00 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 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 Cine ia copilu’? (dramă SUA 1993)
22.30 Știri

Marți 20 aprilie
7.00 Povești de iubire (r)
8.30 Cinemagia (r)
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (s)

13.00 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 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. 21)
21.30 Dosarele Y
22.30 Știri

Miercuri 21 aprilie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (s)
13.00 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 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 Comisarul Rex (s,

ep. 21)
21.30 Gardă de corp (s,

ep. 8)
22.30 Știri

Joi 22 aprilie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (s)
13.00 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 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 Cel mal bun dintre cei mai buni II 
(f.a. SUA 1993)
22.00 Frasier (s, ep. 39)
22.30 Știri

Vineri 23 aprilie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Prima oră
12.00 în căutarea dreptății (s)
13.00 Atingerea îngerilor (s)
14.00 Celebri și bogați (s)
15.00 Maria Mercedes (s)
16.00 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s)
17.00 Jerry Springer Show
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Detectivi de elită (s)
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Alegeți filmul preferat!
22.00 Știri

Luni 19 aprilie

7.00-12.15 Seriale și filme (reluări)

14.15 Marimar (s)

15.00 Surorile (s/r)

16.00 Guadalaupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor: Flip

per (s)
20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s)

21.45 Surorile (s)

22.45 He’s Not Your Son (dramă SUA 1984)
00.30 Hat-Trick
02.00 Doctor în Alaska (ep. 13)

Marți 20 aprilie

7.00-12.30 Seriale și filme (reluări)

14.15 Marimar (s)

15.00 Surorile (s/r)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)

18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor; Flipper (s)

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s)

21.45 Surorile (s)

22.30 Bons Baisers De Hong Kong (co. 

Franța 1965)

02.00 Doctor în Alaska (ep. 14)

Miercuri 21 aprilie

7.00-12.30 Seriale și filme (reluări)

14.15 Marimar (s)

15.00 Surorile (s/r)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)

18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor; Flipper (s)

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s)

21.45 Surorile (s)

22.45 O combinație dură (f. p. SUA 1978)

02.00 Doctor în Alaska (ep. 15)

Joi 22 aprilie

7.00-12.30 Seriale și filme (reluări)

14.15 Marimar (s)

15.00 Surorile (s/r)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)

18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor; Flipper (s)

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s)

21.45 Surorile (s)

22.45 Cinemateca de acasă: Big Jlm 

McLaine (acțiune, 1952)

02.00 Doctor în Alaska (ep. 16)

Vineri 23 aprilie

7.00-12.15 Seriale și filme (reluări)

14.15 Marimar (s)

15.00 Surorile (s/r)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor; Flipper 

(s)

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s)

21.45 Surorile (s)

22.45 Bananas (co. SUA 

1979) 22 45 Barunas

Luni 19 aprilie

7.10 Bună dimineața, România
10.00 Actualitatea Tele 7
11.00 Forța destinului
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.05 Magazinul de sâmbătă seara (r) 
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s)
20.20 Telejurnal
20.45 Clipuri muzicale
21.35 Pacific Drive (s, ep.73)
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (s, ep. 74)

Marți 20 aprilie

7.00 Actualitatea Tele 7
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.05 Cele două Diane (s) 
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.25 Documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
18.10 Dinastia (s)
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s)
20.20 Telejurnal
20.45 Clipuri muzicale
21.35 Pacific Drive (s, ep. 75)
22.00 Cutia Pandorei
23.00 Derrick (s, ep. 37)

Miercuri 21 aprilie

7.00 Actualitatea Tele 7
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Cutia muzicală (r)
11.30 Cutia Pandorei (r)
12.15 Pacific Drive (r)
12.40 Dincolo de stadion (r)
14.15 Cele două Diane (s)
15.05 Post Meridian
16.40 O singură viață (s)
17.25 Documentar
18.00 Actualitatea Tele 7
18.15 Dinastia (s)
19.00 Documentar
19.25 Starsky și Hutch (s)
20.20 Telejurnal
22.00 Linia întâi
23.00 Lou Grant (s)

Joi 22 aprilie

7.00 Actualitatea Tele 7
7.10 Bună dimineața, România 
11.00 Mag. femeilor 
12.00 Asalt MB (r) 
12.45 Linia întâi (r)
13.40 Drumuri printre amintiri (r)
14.05 Cele două Diane (s)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (d)
17.25 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.20 Celebritate (s)
20.20 Telejurnal
21.35 Pacific Drive (s)
23.00 Derrick (s)

Vineri 23 aprilie

23.00 Derrick

7.00 Actualitatea Tele 7

7.10 Bună dimineața, România 

11.00 Primul pas (r)

12.00 Cutia Pandorei (r)

12.45 Cântecul și casa lui (r) 

13.15 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
20.45 Clipuri muzicale

21.35 Pacific Drive (s)

Luni 19 aprilie

10.00 Robersonii și poliția (co. SUA ’94)

11.30 Franklin: „Grăbește-te, Franklin!”

(da)

12.00 Camioane 

ucigașe (horror SUA 

1993)

13.45 Zeus și Roxanne 

(co. SUA 1996)

15.30 Războiul fiarelor

16.00 Robin Hood,

13.43Zexu«*l 
Roxanne

prințul hoților (f.a SUA 1991)

18.30 Banii (dramă SUA 1995)

20.30 Echipa specială (thriller SUA 1998)

22.15 Nouă luni (co. SUA 1995)

Marți 20 aprilie

10.00 O altfel de tabără (co. SUA ’94)

11.45 Ochiul divin (dramă SUA 1997)

13.15 Fără apărare (thriller SUA *96)

15.15 Bătăușul (co. SUA’96)

16.45 Totul despre sex

17.15 Braconierul (thriller SUA *96)

19.00 Păzind-o pe Tess (co. SUA 1994)

20.30 Războinicul de pe strada Waverly 

(f.SF SUA 1997)

22.15 Cei trei mușchetari (f.a SUA 1993)

Miercuri 21 aprilie

10.00 Misiune imposibilă (f.a. SUA 1996)

11.45 Matilda (co. SUA 1996)

13.30 Nu privi în urmă (thriller 1996)

15.00 Un bărbat multiplicat (co. SUA 1996)

17.00 Fiul președintelui (co. SUA ’96)

18.45 Golful francezului (f.a. SUA 1998)

20.30 Legendele toamnei (dramă SUA 

1994)

22.45 Stargate: „Prima poruncă” (s)

23.30 Crimă la nr. 1600 (f.a SUA 1997)

Joi 22 aprilie

10.00 Ador încurcăturile (co. SUA ’94)

12.00 Jerry Maguire (co. SUA 1996)

14.15 Franklin (d.a)

14.45 Urmărirea (f.a

SUA 1997)

16.15 După miezul 

nopții (thriller SUA 

1992)

18.00 Freejack (SF

SUA 1992)

20.00 Foamea (s)

20.30 Pasiune incendiară (co. SUA 1991)

22.15 Asalt strategic (f.a. SUA 1998)

23.45 Rămășițele zilei (dramă SUA 1993)

Vineri 23 aprilie

10.00 Celibatarii (co. romantică SUA 1992)

11.45 Spectacolul (do. muz., SUA 1995)

13.15 Coșmar înainte de Crăciun

(f.a. SUA 1993)

14.45 Asasini (f.a. SUA 1995)

17.00 Nouă luni (co. SUA 1995)

18.45 Morocănoșii (co. SUA 1993)

20.30 Tensiune maximă

(f. suspans SUA ’97)

22.00 Abuz de încredere (f.a SUA 1995)

2Ș.3O P.iHunc 
incontli*r*
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"Viața treouie să meargă

Dna Ileana Pleter din De
va are o meserie mai puțin 
practicată de către femei: 
aceea de șofer. Lucrează pe 
o Dacia 1307, una dintre ma
șinile Oficiului Teritorial de 
Poștă Deva. Și nu de azi, de 
ieri, ci de 26 de ani continuu, 
conduce cu aceeași atenție 
și prudență, fără excese de 
viteză, indiferent că circulă pe 
drumurile județului sau spre 
și dinspre Timișoara. Este 
singura femeie între cei 12 
colegi cu aceeași îndeletni
cire de la amintita instituție.

Nu mică mi-a fost mira
rea când am aflat care îi 
este ocupația, deoarece 
aceasta nu i-a diminuat cu 
nimic feminitatea. Dimpo
trivă. Dna Lenuța este o fe
meie volubilă, cu persona
litate și distincție, o persoa
nă deschisă, fără prejude
căți ori complexe. “Mi-a plă
cut dintotdeauna meseria 
aceasta - spunea. Nu mi-a 
lipsit curajul, am fost o fire 
băiețoasă. De mic copil 
eram atrasă de jocuri spe
cifice băieților, de șuruburi, 
de mașinuțe și nu de pă
puși. Poate de aceea n-am 
rămas să lucrez în comerț, 
unde am început, ci m-am 
îndreptat spre șofat.” 
Aceasta n-o împiedică însă 
să facă și treburi care pre
supun migală și finețe,

Visătorilor 
incurabili

Voi visați că NATO vine 
Așteptați voi mult și bine.
Și-n mileniul care vine 
Doar sărăcia ne... ține.

înainte”
DESTĂINUIRI

cum ar fi croșetatul și trico
tatul, gătitul sau lucrul în 
agricultură.

“îmi place foarte mult ceea 
ce fac - afirma. Mașina pe ca
re o conduc aparține adminis
trației, este de fapt o mașină 
universală. Lucrez cu condu
cerea oficiului, cu brigada 
CFG, cu serviciul de investiții, 
dar înlocuiesc și câte un coleg 
aflat în concediu de odihnă.” 
Dacă apar probleme în orice 
localitate a județului, dumnea
ei răspunde prompt chemă
rilor. Eventualele mici defecți
uni apărute pe traseu ori înlo
cuirile roților le rezolvă repede 
și bine, asemenea oricărui șo
fer cu experiență.

De cele mai multe ori pro
gramul ei de lucru se prelun
gește, depășind cele opt ore, 
mai cu seamă când trebuie să 
ajungă la Timișoara. Are prea

puțin timp pentru acasă.
Și-ar fi dorit din inimă să 

fie mamă, dar n-a fost să fie 
așa. Destinul i-a fost potrivnic. 
N-a avut inegalabila bucurie 
a maternității, ceea ce s-a 
răsfrânt mai apoi nedorit asu
pra relațiilor de familie. Este 
acum singură și uneori, cum 
afirma, singurătatea o 
apasă. Dragostea pentru ne
poți, pe care-i aduce uneori 
aproape de ea, o înlocuiește 
cu aceea pentru copiii pe ca
re și i-ar fi dorit. Dar nu dis
peră, fiind de fel o luptătoare. 
"Viața trebuie să meargă îna
inte” - spunea cu optimism.

Ca o bună și pricepută 
gospodină, dna Lenuța își 
organizează astfel treburile 
încât locuința să-i fie în per
manență primenită și ordo
nată și să-i rămână timp și 
pentru telenovelele care o 
atrag. Nu-și neglijează nici
odată ținuta (se coafează 
singură), știe să-și asorteze 
vestimentația, respectându- 
se pe sine și respectându-și 
colegii. în pofida anilor care- 
au trecut, are chipul tânăr și o 
alură sportivă. Tânăr i-a ră
mas și sufletul, ea însăși re
cunoscând că este o luptă
toare, o femeie care nu se 
lasă îngenuncheată de gre
utățile vieții.

Estera SÎNA

ISpigVclITlC Criticilor mei
Inspirația mă inundă 
Rog să nu mă deranjați! 
Epigrama e fecundă 
Praf vă fac. Să nu mișcați!

Ana Lața, Deva

Unor parlamentari
Zice lumea, zice 
Că traiul nu-i decent 
Decent e oare-alesul 
Când rage-n Parlament?

retete cmunare
/

Gustare ușoară 
pentru femei însăr- 
cinate și mame 
care alăptează

Rulouri verzi de
primăvară
Ingrediente pentru 6 

bucăți (2-3 porții): Pentru 
a| at

150 g făină
cîteva picături de suc 

de lămâie
sare
125 ml apă
1 ou
1 linguriță de amidon 

alimentar.
Pentru umplutură - 1-

2 ciuperci
ceapă
150 g morcovi
100 g caș 
piper alb -1 priză
6 frunze de salată 

de

bește cașul, se taie fin 
ciupercile, se adaugă le
gumele, pătrunjelul verde, 
cașul, legumele, sarea, 
piperul, sucul de lămâie 
(acestea din urmă, după 
gust). Se spală frunzele de 
salată, se • lasă să se 
usuce; se împart frunzele 
în două, scoțându-se tot
odată și nervura.

Pe fiecare clătită se 
așază o frunză de salată și 
2-3 linguri de umplutură, 
împărțită uniform pe 
frunză. Se amestecă oul 
cu amidonul alimentar. Cu 
acest amestec se ung 
marginile clătitelor. Se ru
lează clătitele, închizându- 
se apoi cele două capete. 
Se încinge untul și se pun 
rulourile, lăsându-le până 
devin aurii-maronii.

Aceste rulouri sunt 
ușor digerabile și conțin 
multe vitamine.

2-3 linguri 
pătrunjel tocat

2 linguri ulei.
Se amestecă făina 

cu apa, sarea și sucul 
de lămâie. Se încăl
zește la foc mic o tiga
ie specială (fără gră
sime). Se fac clătite.

Se curăță morcovii 
și se rad fin. Se zdro

Cele mai multe abonamente
Dintre cei patru factori poștali din comuna Blăjeni, 

dna Maria Rusu are cel mai mare număr de abonamente 
la presă. Locuiește în satul Plai și zilnic face câte 10-15 
kilometri până în satul centru de comună în care distri
buie locuitorilor ziarele și corespondența, dar și pensiile, 
alocațiile pentru copii, alte drepturi bănești.

Are o familie frumoasă și o gospodărie pe măsură. 
Am ajuns în satul Plai exact la vremea când era plecată 
cu treburile de serviciu. Am discutat cu una dintre fiicele 
dumneaei, Daniela Marcu, care ne-a spus că mama ei a 
lucrat 15 ani în această meserie. "Discută cu oamenii, 
este activă și a reușit să mărească numărul de abona
mente în acest an, față de ’98" - mai spunea. Sătenii îi 
spun “poștășița Mărioara”, respectând-o pentru că și-a 
asumat în plus un efort spre a-și ajuta fiicele pe atunci 
eleve. (E.S.)

Am văzut un reportaj 
TV despre femei care își 
doresc cu disperare să 
devină Mame. Femeia 
gravidă este într-o stare bi
necuvântată când simte 
că și-a găsit rostul și meni
rea pe acest pământ. A nu 
putea avea copii, a nu 
simți această stare de bi
necuvântare este într-ade- 
văr ca o condamnare. 
Când am văzut 
acele

:'y

ne jb'Uc'iif'ă:fn defaza aia

verde (%)
O dată cu venirea pri

măverii ne putem bucura 
de soare, de culorile natu
rii dar și de valorile tera
peutice ale plantelor. Pen
tru că și verdețurile pe care 
le folosim de obicei la gătit 
pot avea proprietăți deose
bite, care să ajute la vinde
carea unor boli. Este și ca
zul spanacului și urzicilor, 
hreanului, prazului ș.a.

în această perioadă ne 
putem prepara suc de spa
nac sau de urzici tăind 
câte două mâini de plante 
mărunt, adăugând un pa
har cu apă (200 ml), mes
tecând bine cu o lingură de 
lemn și lăsând apoi la ma- 

^cerat 4-6 ore. Sucul obtinut

se bea dimineața pe sto
macul gol, cel de spanac 
combinându-se eventual cu 
puțin suc de morcov sau lă
mâie (ca să-i atenueze gus
tul sălciu).

Ambele sucuri sunt în
tăritoare și mineralizante, 
combat anemia. Sucul de 
spanac e recomandat pen
tru depresii fizice și nervoa
se, pancreatită cronică, in
suficiență pancreatică, scor- 
but, rahitism, astm bronșic, 
diabet zaharat, cardiopatii 
ischemică, hipertensiune ar
terială, palpitații, ateroscle- 
roză. Contraindicații: afec
țiuni hepatice, reumatism, 
litiază renală, inflamații in
testinale (în aceste cazuri

nu se recomandă consu 
mul unor cantități mari de 
spanac). Sucul de urzică 
este folositor în cazul dia
betului zaharat, hemora
giilor (menstruale, nazale), 
în cancer (profilactic), boli 
de rinichi și vezică, hiper- 
glicemie (uree crescută în 
sânge), amigdalite, gingi- 
vite, afte bucale (gargară), 
hipotensiune, arterită, afec
țiuni vasculare. După suc , 
consumat imediat după 
preparare, se mănâncă la 
un sfert de oră (în ambele 
cazuri) iar în ''tratamentul" 
cu urzici din dietă trebuie 
excluse prăjelile, alimen
tele grele, carnea în exces.
(Va urma)

f e1 - 
mei dorin- 

du-și cu atâta dis
perare să nască un copil cu 
orice preț, cu toate sa
crificiile, mi-am amintit de 
trandafirul din grădina 
mea. L-am cumpărat destul 
de scump din piață, era o 
rădăcină pe care vânzătorul 
mi-a garantat că va face 
trandafirul dorit de mine. 
Avea și o mică etichetă cu 
numele în latină. L-am pus 
în loc de cinste în grădină 
și am așteptat... în primul an 
a făcut un lujer subțire care 
în vara secetoasă s-a uscat, 
anul următor a făcut doi 
lujeri, dar nu a înflorit. Era 
să-l scot și să-l arunc dar i- 
am mai dat o șansă. Vara 
următoare a făcut doi 
boboci mici, mici. Așteptam 
cu nerăbdare să se deschi
dă. într-o zi s-au deschis... 
Minunatul trandafir era un 
măcieș sălbatic.

Ani de speranță și răb
dare, mulți, mulți bani și 
timp irosiți cu tratamente ce 
par a fi ineficiente. Speran
țe spulberate, dureri și tris
tețe în suflet. Văzându-le că 
își doresc cu atâta dispe
rare un copil și așteaptă ani 
și ani un rezultat care nu 
mai vine, mă întrebam da
că acele femei își doresc cu 
adevărat să devină Mame 
sau doar acel sentiment de 
posesiune pe care ți-l dă 
nașterea propriului copil 
este ascuns adânc sub 
această formă. Dar sunt 
atâția copii fără mamă, fă
ră casă, copii născuți și 
abandonați, copii minunați, 
copii care au aceeași imen
să dorință de a avea o Ma
mă precum aceste femei 
își doresc un copil. A fi ma
mă înseamnă a iubi cu ne
mărginire un copil.

- Doamnelor, nu irosiți 
timp și bani când copilul 
dumneavoastră vă aș
teaptă cu sufletul la gură 
doar pentru a vă spune 
MAMA și a vă dărui iubi
rea lui nemărginită!

tna DELEANU

**

mie* £(eete
- Vopseaua de ulei le 

provoacă multor persoa
ne greață. Cine vrea să 
evite mirosul, să-și ungă 
pe dinăuntru nările cu gli- 
cerină.

- Rănile mici se vinde
că repede dacă se aplică 
pe ele frunze crude (și 
bine spălate) de praz.

- Sângerările din nas se 
opresc și ele ușor dacă 
vâră în nară un tampon 
vată îmbibat în zeamă 
praz.

- Cojile de banană
se aruncă la gunoi. Dacă 
aveți o grădină în fața 
casei sau pe balcon, 
vârâți-le în pământ:

se 
de 
de

nu

conțin potasiu, magneziu 
și fier.

- Bibelourile din lemn 
(sculpturi mici) atacate de 
paraziți se vâră într-o 
pungă de plastic și se lasă 
o noapte în frigider.

- Berea la sticlă, necon
sumată integral, își păs
trează aciditatea dacă sti-

cla bine astupată se pune 
cu gura în jos, la frigider.

- Cizmele de cauciuc 
trebuie curățate din când 
în când cu o cârpă de I 
bumbac îmbibată în vase- | 
lină. Apoi se lustruiesc cu I 
o șosetă veche flaușată. '

Grupaj de IIie LEAHU |
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DIVERSE DECESE [SICMBH IMPEXCOMSERVj

ANIVERSARI

• Astăzi, la împlinirea vârstei 
de 80 ani, nepoții Niculiță, Lia, 
Adi, Adina urează dragei lor 
Florica Avram “La mulți ani” și 
sănătate. (3504)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

de sticlă Nevada 10.000 lei/ 
buc., plasă rabitz 15.000 lei/kg. 
(180 kg.). Tel. 228905. (4044)

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă zin- 
cată, țeavă zincată și neagră, 
profile mici cornier și lat. 
Săliștioara, nr.42, tel. 092 
676081. (3503)____________

• Viagra, 100 mg, 180.000. 
01/6376273, 092/342628,

• Cu autorizația nr. 11231 
din 31.01.1996 Asociația fami
lială Andronic anunță înce
perea activității cu data de 
01.05.1999 având ca obiect de 
activitate comercializare pro
duse alimentare preambalate 
și neperisabile și produse 
nealimentare. (9045)

COMEMORĂRI

• Vând teren intravilan 2500 
mp, str. Zarandului, lângă 
PECO, preț 5 DM/mp. Tel. 094 
619830, 059 152039. (4039/ 
40)

• Vând teren pe Valea Vețe- 
lului, ideal pentru casă de 
vacanță. Tel. 219327, 092/ 
451723 (3477)

• Vând spațiu comercial, 
ultracentral în Deva, su
prafața 130 mp. Tel. 
260687. (4034)___________

•Vând casă Sîntandrei. Infor
mații Sîntandrei, 127 sau Deva 
tel. 232620, după ora 20. (3505)

• Vând urgent apartament 
trei camere, decomandat, 
zonă centrală, Deva, sau 
schimb cu similar ARAD. Tel. 
233570. (3501)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, telefon, 
etaj II (IV), b-dul 22 Decembrie, 
bl.D.1. Tel. 216518, după ora 
14. (2655)

• Vând apartament 2 ca
mere, semidecomandat, etaj 
1, Gojdu. Tel. 092 788365 
(4049)

• Vând VW LT 28 Diesel, 
fabricație 1981 (dubiță), înma
triculat persoană fizică, preț 
negociabil. Tel. 233049. (4050)

• Cumpăr Daewoo Tico. Tel. 
094 515445. (3508)

• Vând tractor chinezesc 2 
pistoane, cu toate utilajele, 
tractor 445, 650 - 55 CP. Deva, 
Sala Sporturilor, 094 633208, 
225325. (3513)

• Vând tractor U650, înma
triculat, 30 de milioane lei. 
Făniș Viorel, sat Chitid, 
Hunedoara, tel. 224. (3494)

• Cumpăr celulare defecte, 
repar, decodez rapid și ieftin. 
Tel. 094 859958. (4025)

092/342629. (OP)
• Vând și montez parbrize.

Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (4083)______________

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

• Vând utilaje agricole, 
fabricație '94: tractor 650, 
numere noi, 55 milioane lei, 
remorcă 5 t, numere noi, 17 
milioane lei, disc 3,2, 14 
milioane lei, semănătoare 
SUP 29, 16 milioane lei, plug 
3 brăzdare, 5,5 milioane lei. 
Relații Rîu de Mori, nr. 9 (3498)

• Vând computer 386, 
Laptop 386, TV color sport, 
videorecorder, compact disc, 
imprimantă Epson, tel. 711063 
(9041)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚEJ-

• Schimb apartament cen
tral, 2 camere, cu garsonieră 
în Orăștie, tel. 242119 (9950)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, ultracentral în 
Deva. Tel. 094 616663 sau 
213222 (4048)

• închiriez spații comerciale 
patiserie, abator, carmangerie, 
dotate și vând aparat înghețata. 
Tel. 092/356273, 711955 (9042)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială - 
angajez 2 barmani - ospătari. 
Relații tel. 018/591614. (556)

Au trecut 6 săptămâni de 
adâncă durere, lacrimi și 
nemângâiere de la dispariția 
scumpei noastre soții și mame

SANDA DRAIA
lăsând în inimile și cugetele 
noastre un gol imens, impo
sibil de acoperit. Rugându- 
ne neîncetat pentru ca 
Domnul să o aibă în paza sa, 
noi vom fi mereu cu gândul 
și ființa alături de mormântul 
și spiritul distinsei .dispărute, 
îi vom păstra o veșnică amin
tire. loan și Sanda loanela 
Draia.

• S-au împlinit 7 ani de 
când a plecat dintre noi 
dragul nostru soț, tată și 
bunic

OCTAVIAN SIMA
din Almaș-Săliște. (2656)

• Cu adâncă durere în 
suflet amintim împlinirea a 
șase săptămâni de la 
decesul celui care a fost un 
bun soț, tată, socru și bunic

GHEORGHEGOSTIAN
Parastasul de pomenire 

va avea loc duminică, 18 
aprilie, a.c. la Biserica 
Schimbarea la Față din 
Hunedoara. Dumnezeu să-l 
odihnească! Familia.

• Pioasă aducere aminte 
memoriei celui care a fost un 
bun prieten și un om minunat

GHEORGHEGOSTIAN
la comemorarea a 6 săptă
mâni de la plecarea la cele 
veșnice. Colegii și prietenii de 
la "Cuvântul liber” Deva.

• Cu adâncă durere fiul 
Puiu, fiica Rodica, nora Ica, 
ginerele Petru și nepoții 
anunță încetarea din viață a 
celei care a fost o bună 
mamă, soacră și bunică

SILVIA MARA
din Bîrsău. înmormântarea 
va avea loc în satul Bîrsău, în 
data de 16 aprilie 1999, ora
14. Odihnească-se în pace I 
(3512)

• Cu adâncă durere copiii 
deplâng moartea celei care 
a fost mamă, soacră, bunică 
și străbunică

SALVINA FILIP
înmormântarea va avea 

loc astăzi, 15 aprilie, ora 13, 
în Valea Brad. Nu te vom uita 
niciodată ! (3511)

• Doctor- Vinolea Petru și 
soția Jenica, cu nemărginită 
durere, anunță pierderea 
celei mai bune mame,

VINOLEA ANA
după o grea și îndelungată 
suferință. înmormântarea va 
avea loc azi, 15.04.1999, ora
15, la Cimitirul Bisericii 
Sf.Nicolae, Hunedoara. 
Dumnezeu să o odihnească! 
(9043)

• Conducerea Spitalului 
Municipal Hunedoara este 
alături de dr. Vinolea Petru în 
încercarea deosebit de grea 
și dureroasă pricinuită de 
pierderea mamei sale. Sin- 
cere condoleanțe. (9044)

• Camelia, fiică, și ginerele 
Ghiță anunță cu nemărginită 
durere trecerea în neființă a 
dragului lor tată și socru

IOAN ORIAN
65 ani

înmormântarea va avea 
loc vineri, 16 aprilie 1999, ora 
13, de la domiciliul din 
Sîntuhalm, nr.14. (3516)

IV nptrr npiriș
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054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCH © STiHL

!• dostafcd bosch ©
A CENTRALE TERMICE

JUNKERS-BOSCH
^tMOTOFERĂSTRAIE,

M0T0C0ASE STIHL^jjwjț
/ * *rwn. ~

SCDANEROMIMPEXSRLDEVA
Vinde din stoc arpagic pentru 

însămânțat la prețuri negociabile. 
Informații la telefon: 094/605685; 

telefon/fax: 223950.

LICITAȚIE PUBLICĂ

CORPUL GARDIENILOR
PUBLICI AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ DES- 

CHISĂ CU STRIGARE un autoturism ARO 
243, cu motor 1 27 D, an de fabricație 1994.

Licitația va avea loc în data de 03.05.1999, 
ora 9, la sediul vânzătorului, situat în Deva, str. 
Gh. Barițiu, nr.5, județul Hunedoara.

In caz de neadjudecare, licitația se va repeta 
la data de 10.05.1999, ora 9.

Vizionarea autoturismului și procurarea fișei 
tehnice de prezentare se pot face la sediul 
vânzătorului.

Relații suplimentare la telefon 054/211068.

SC MERCUR CORVINEX SA
HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, Piața Libertății, nr.16
Organizează LICITAȚIE pentru închirierea următoarelor

spații:
1. Spațiu comercial nr.38 - Dacia, bloc 38 370 mp;
2. Spațiu - Piața Libertății, nr.18 60 mp;
3. Spațiu - E. Mărgineanu, bloc 45 85 mp;
4. Spațiu mag. nr. 91 - Trandafirilor 60 mp;
5. Spațiu mag. nr. 64 - Trandafirilor 179 mp;
6. Spațiu mag. 126 - Arenei 370 mp;
7. Spațiu bloc 20 - b-dul Dacia 212 mp;

| 8. Spațiu bloc 20-b-dul Dacia 90 mp;
1 9. Spațiu mag. 11O-b-dul Traian 80 mp;

10. Spațiu - b-dul Dacia, bloc 38 94 mp;
11. Cofetărie - b-dul Traian 85 mp;
12. Restaurant Dunărea 400 mp;
13. Spațiu ABC - Dunărea 25 mp;
14. Spațiu BAR - Dunărea 40 mp;
15. Complex Brădet 150 mp;
16. Mag. 115 - Complex Dorna 110 mp;
17. Mag. 84 - Ghelar - str. Minerului 427 mp;
18. Mag. 28 - Răcăstie 206 mp;
19. Bar "Enigma" - E. Mărgineanu 214 mp;
20. Restaurant Toplița 92 mp;
21. Spațiu bloc 2 Teliuc 50 mp;
22. Spațiu - Librăria Dunărea 75 mp;
23. Spațiu - Complex Gambrinus (fost TOPAZ) 16 mp.

Licitația va avea ioc în data de 30.04.1999, la sediul firmei. 
Documentația de prezentare se poate ridica de ia sediu!

firmei contra cost.
Taxa de participare - 100.000 lei.
Garanția- de participare - echivalentul unei rate a chiriei

lunarF

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

Motopompe HONDA

Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea ‘‘PROCONȘȚRUCT’ pentru scule electrice BOSCH
REDUCERlf^J^j^ 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

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

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

• BANNERE ■ PANOURI PUBLICITARE.L J

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

oferă persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22
Consultanță Gratuită

pentru pornirea și dezvoltarea linei afaceri pe cont 
propriu

Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

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.
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C/NSMA
Patria - Deva: Bean - O comedie dezastru (16-22);
Flacăra - Hunedoara: - N-am uitat ce-ai făcut astă vară 
(16-19); Prințul Egiptului (20-22);
Parâng - Petroșani: Prințul Egiptului (16-19);
Psycho (20-22);
Cultural - Lupeni: Aventuri la firul ierbii (16-19); N-am uitat 
ce-ai făcut astă vară (20-22);
Dacia - Hațeg: Psycho (16-19); Răzbunătorii (20-22);
Zarand - Brad: Negociatorul (16-19); îngerul păzitor (20-22); 
Patria - Orăștie: Inamicul statului (16-19); Aventuri la firul 
ierbii (20-22);
Luceafărul -Vulcan: Afaceri necurate (16-18)
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lucrare, iar la Călan - doar una, 
la obiectivul de turnare a 
tuburilor din fontă ductilă, cât 
timp vor mai fi bani și pentru 
această investiție. Divizarea SC 
„Sidermet” SA în 12 unități 
distincte a paralizat aproape 
întreaga platformă siderurgică a 
Călanului, unde nu se mai face 
nici o reparație, nici o investiție, 
exceptând-o pe cea amintită, 
amenințată și ea de Ordonanța 
92, care anulează facilitățile 
pentru investițiile directe.

E greu de prevăzut ce se 
va întâmpla cu Călanul în acest 
caz de obtuzitate guverna
mentală. „Ar putea fi de lucru la 
investițiile de introducere a 
gazului metan la Nădăștia de 
Jos și la Strei Sîngeorgiu, 
pentru care „Metaloterm" a 
câștigat licitațiile, însă, până la 
definitivarea bugetelor locale,

teritoriul județului Hune
doara. Dacă îndeplinesc 
toate aceste condiții, sunt 
supuse unei analize 
financiare care să dove
dească faptul că sunt 
capabile să ramburseze 
împrumutul. Dosarele pot fi 
procurate de la sediul 
Centrului de Afaceri 
MASTER. De asemenea, aici 
solicitanții vor primi toate 
detaliile legate de 
completarea formularelor și 
tot aici vor depune dosarele 
gata completate. Dobânda 
este de 18% pe an, termenul 
de rambursare este de un 
an, fără perioada de grație. 
Rambursarea împrumutului 
se face în funcție de valoarea 
de schimb BNR a dolarului 
american. Garanția este de 
120% și poate consta în 
bunuri ale firmei, ale 
patronului și nu neapărat 
imobiliare.

- Ce urmează dacă firma 
îndeplinește aceste condiții?

- Dacă solicitantul a 
trecut de preselecție, 
dosarul este analizat de CHF

Și firmele private 
au probleme

primăriile au sistat orice lucrare. 
Nici după aceea nu este sigur 
că vor exista bani pentru 
domeniul amintit. Primăriile abia 
dacă vor putea să-și achite 
datoriile curente, care nu-s nici 
mici, nici puține.

Se caută scara de in
cendiu. Dl Mihai Dan își 
manifestă, dezinvolt și sincer 
cum îl știm, îngrijorarea. ,,N-aș 
fi crezut nici în visele cele mai 
negre că vom ajunge într-o 
asemenea situație, practic în 
pragul falimentului. Eu mi-am 
plătit la timp toate datoriile la 
stat, le-am asigurat oamenilor 
salariile lună de lună, însă

Nimic mai simplu
și eficient

și apoi se supune aprobării 
comitetului de credit.

- Cine face parte din 
comitetul de credit?

- Comitetul este format 
din doi reprezentanți ai CHF 
și, doi reprezentanți ai Cen
trului de Afaceri MASTER. Un 
criteriu important în 
acordarea creditului, pe 
lângă analiza financiară, îl 
constituie profilul moral al 
solicitantului. Acesta trebuie 
să aibă recomandări din 
partea unor persoane care 
cunosc atât firma, cât și pe 
managerul acesteia.

- Cu ce este acest credit 
mai avantajos decât unul 
bancar?

- în primul rând, avantajul 
ține de viteza de rezolvare a 
dosarului, de faptul ca CHF 
acordă credite și pentru 
utilaje second hand, de 
flexibilitatea și înlăturarea 
birocratică în derularea 
actelor. De asemenea, 
garanțiile sunt mult mai mici 

acum toți cei 100 de angajați 
stau cu sabia lui Damocles 
deasupra capului. E drept că 
mai am ceva datorii, după 
cum am și creanțe și facem 
eforturi disperate să ajun
gem „la zi” cu toate. Este 
extrem de greu. întreprin
derile Mici și Mijlocii, lipsite 
total de sprijinul statului, își 
dau duhul una câte una, în 
timp ce miliardari făcuți peste 
noapte, cu complicitatea 
băncilor și sub protecția mai 
marilor zilei, zburdă în voie, în 
țară și dincolo de hotarele ei. 
Este inadmisibil, revoltător."

față de cele cerute de 
bancă.

- Dobânda de 18% nu 
este prea mare?

- Nu, pentru că se 
calculează la sold și până la 
sfârșitul anului ea este de 
10%. Pentru grăbirea 
soluționării dosarelor și 
economisirea timpului 
clienților noștri, ne-am 
gândit să le oferim un 
serviciu în plus, asigurându- 
le bunurile cu care 
garantează chiar la sediul 
nostru din str. împăratu 
Traian, nr. 42.

Aș dori să mai precizez 
că firmele care devin 
membre în urma primirii 
creditului beneficiază de 
aceleași servicii ca și 
membrii fondatori. în 
curând, firmele mijlocii care 
sunt membre ale Centrului 
nostru vor putea beneficia 
de credite de 10000 USD, 
însă cu garanții financiare și 
morale suplimentare.

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 H.G. 55/98, modificată și completată, 
45,38% din acțiunile Societății Comerciale „AGROMEC" SA TELIUC, cu sediul în TELIUC, str. Morii nr.15, 
județul Hunedoara, cod fiscal R 3191363, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1267/ 
1992, având:

Obiectul principal de activitate: executarea de lucrări mecanizate și prestări servicii pentru agricultură.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 56.925 mii 

lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 36.038 mii lei.
Pierdere realizată în anul 1998: 42.553 mii lei.
Structura acționariatului la data de 08.04.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni °A
F.P.S. 25.830 45,38
S.I.F - -
P.P.M. 31.059 54,56
Alții 36 0,06
Total 56.925 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 25.830.000 lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
250.000 lei și garanția de participare în valoare de 774.900 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala 
Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de Identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 29,04.1999, ora 15, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

06.05.1999, 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 sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Vlad Elena, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

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

Conducerea SC Metalotex SR Deva
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor in data de 

29.04.1999, ora 12, la sediul societății, cu următoarea ordine de 
zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999;
2. Discutarea oportunității vânzării unor active;
3. Diverse.

(Urmare din pag. 1)

- instruire desfășurate în 
România în organizarea 
Asociației Universităților 
Populare din România și 
Asociației Universităților 
Populare Germane, a 
urmat o pregătire în Ger
mania la care au participat 
20 de specialiști din țara 
noastră. Din județul nostru 
au participat subsemnatul 
și colegul meu Nicolae 
Fleșeriu, directorul Univer
sității Populare din Orăștie.

■ Care a fost programul 
german al pregătirii dv?

- în timpul șederii 
noastre în Germania am 
studiat toate structurile 
sistemului educațional al 
adulților, modalități de 
testare a dorințelor orien
tate spre segmentul 
majoritar al populației. Am 
învățat cu acest prilej cum 
să venim în • sprijinul 
cetățenilor rămași fără loc 
de muncă prin atragerea 
lor în sisteme de pregătire 
multicultural și multiprofe- 
sională ce vizează meserii 
căutate în anumite peri
oade de dezvoltare socială; 
cum se poate veni în 
sprijinul emigranților spre 
a-i aduce la nivelul 
gradului de cultură local

Argumente pentru
educația permanentă
spre a nu deveni un virus 
distrugător pentru tineretul 
autohton. Nemții pornesc 
de la ideea sănătoasă că, 
indiferent de gradul de dez
voltare economică, dacă nu 
ai o populație civilizată, 
rezultatele sunt mult dimi
nuate, chiar viciate. Cultura, 
gradul de civilizație, dez
voltarea conștiinței oame
nilor trebuie să fie cu un 
pas înaintea dezvoltării 
economice.

- Alte impresii, die 
director?

- Am înțeles mai bine cu 
acest prilej ce înseamnă 
curățenia germană, promo
vată prin educația de mic 
copil, dar și prin amenzi 
usturătoare mai târziu, ce 
înseamnă comportamentul 
decent în societate (să 
amintim doar că la ei violul 
se pedepsește ca și crima - 
n.i.j. Prin munca de edu
cație desfășurată în rândul 
adulților se încearcă să se 
arate oamenilor că tot ceea 
ce se face este al lor, iar ce 
se distruge se reface pe... 
buzunarul fiecăruia. Dacă 
se păstrează, banii rămân

în buzunarul fiecăruia. 
Tinerii sunt educați de mici 
spre a munci, spre a 
practica o meserie, spre a 
câștiga mai mult, practicând 
o a doua meserie pentru a- 
și permite o excursie în lu
me, spre a-și cumpăra lu
crul de care au nevoie, spre 
a-și satisface hobby-ul...

- Cu ce concluzii v-ați 
intors despre școala 
germană, în general?

- Nu vă vine să credeți, 
dar la noi, în România, 
școala se face mult mai 
serios. Tinerii sunt foarte 
larg informați, se face carte, 
în școlile germane nu există 
cataloage, în schimb există 
o "fișă" care însoțește 
individul in trecerea sa prin 
școală și meserie. Și mai 
există o dotare de invidiat, 
fonduri puternice. Sunt 
foarte căutați profesorii 
români. Mai reamintesc și 
întăresc acest lucru - 
orientarea spre practicarea 
unei meserii este 
dumnezeiască. Omul 
muncește de mic, nu se 
ferește de muncă, ceea ce 
la noi...

■ Cum se desfășoară 
cursurile universității 
populare dintr-o loca
litate ?

- Fiecare cetățean 
găsește pentru plăcerea 
lui un loc unde să se 
pregătească permanent 
("călătorie pe hartă, 
învățarea unei limbi 
străine prin INTERNET 
patinaj îii luna iulie etc."). 
La un oraș, de exemplu, 
cu 400.000 de locuitori, 
există un număr foarte 
mare de cursanți la 
Universitatea Populară. La 
ei există convingerea că 
un om fără ocupație se 
gândește doar la prostii. 
Și mai există un cult 
pentru câteva idei-cheie: 
"Banul se câștigă greu și 
ca atare trebuie 
gospodărit cu grijă"; “Cel 
mai important moment de 
viață este cel al dragostei"; 
"Cel mai însemnat om este 
cel din fața ta, cel cu care 
stai de vorbă". în 
momentul în care nu 
respecți astfel de principii 
ți se spune: “Nu ești 
pentru această colecti
vitate"!

- Vă mulțumim, die 
director.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
' SIDERURGICA" SA HUNEDOARA

Cu sediul in Hunedoara. Piața lancu de Hunedoara, nr.l 
Organizează licitație publica incepând cu data de 29 aprilie 1999. 

in fiecare zi de joi. ora II, la Sala CFU din cadrul unității pentru vânzarea 
mijloacelor fixe amortizate și neamortizate, aprobate la casare pe anul 
1999, precum și pentru o serie de mijloace fixe aprobate pentru 
disponibilizare pe anul 1999, printre care:

~'r minilaminorul din incinta Facultativ de Inginerio Hunedoara;
> mijloace fixe din componența liniei de laminoare, BL.1000. Lam. 

sârmă nr.l și Lam. sârmă nr.2;
'«'laminorul de bile din cadrul secției Semifabricate nr.l;
>mașini - unelte (de polizat bare, de cojit bare, de rectificat, de tăiat 

oțel, beton);
> locomotive hidraulice - 700 CP. 1250 CP:
«vagoane gondolă tip E0AS;
«-vagoane cisternă;
«-mijloace de transport auto: 
«poduri rulante;
La licitație pot participa persoane fizice, juridice române sau străine. 
Ședința de licitație se va desfășură după regula licitației competitive 

sau olandeze.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire a 

licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 054/716121. interior 

2526. Serviciul Mecanic - Birou Plan.

in atenția acționarilor SIF Banat Crișana
Zilele acestea acționarii au primit acasă o scrisoare din partea 

SIF prin care sunt rugați să-și exprime punctul de vedere în privința 
unor propuneri de îmbunătățire a activității SIF Banat Crișana.

De asemenea, acționarii sunt rugați să își exprime opinia asupra 
punctelor de pe ordinea de zi în termen de două zile de la data 
primirii scrisorii. După trecerea acestui termen vă rugăm să nu mai 
expediați răspunsul.

Acționarii sunt anunțați totodată pe această cale ca acei acționari 
care și-au schimbat domiciliul să ne înștiințeze în scris sau telefonic 
asupra noii adrese și îi invităm ia sediile societății pe toți cel care 
sunt în această situație sau care nu au primit încă scrisoarea noastră 
pentru a completa buletinele de vot conform dorinței lor. Buletinele 
vor fi expediate societății de sucursalele noastre.

Adresa sucursalei este: Deva, str. 22 Decembrie, nr.37 A, etaj2. 
camera 3, telefon 233537.
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