
Situația extrem de grea a 
Sucursalei Miniere Poiana 
Rusca - Teliuc, generată de 
diminuarea drastică a activității 
de extracție și prelucrare a 
minereului de fier, și prin 
aceasta a tuturor celorlalte 
activități, complementare, a fost 
adusă ieri în fața Prefecturii 
Hunedoara, printr-un miting de 
protest. Un număr de angajați, 
în frunte cu liderii lor sindicali, 
și-au exprimat nemulțumirea de 
a fi ajuns în această situație, 
determinată în principal de 
rațiuni economice promovate 
de “Siderurgica" Hunedoara, 
principalul beneficiar al 
minereului de fier din Poiana

Minerii din Poiana Ruscă pun condiții

Autoritățile
Ruscă. Ei au acuzat dur 
puterea, partidele țărănist și 
democrat, pentru dezastrul în 
care au adus economia 
hunedoreană și națională, au 
avertizat cu măsuri severe în 
cazul în care revendicările lor 
nu vor fi luate în seamă.

Exprimate de lideri de sindicat 
de la balconul Prefecturii, apoi în 
discuția cu conducerea acesteia 
și cu cea a CN “Minvest” Deva,
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condițiile minerilor de la Teliuc și 
Ghelari au fost structurate în 
patru puncte:

1. Plata integrală a sumei 
cuvenite celor care vor fi 
disponibilizați în baza 
Ordonanței nr.22 (circa 500 de 
angajați) și nu în rate lunare;

2. Garantarea locurilor de 
muncă pentru cei care rămân 
în activitate (607 salariați) și a 
asigurării lunare a salariilor;

3. Urgentarea demersurilor 
pentru declararea perimetrului 
Teliuc - Ghelari drept zonă 
defavorizată;

4. Achitarea de urgență și 
în totalitate a salariilor pe luna 
aprilie a.c.

Discuțiile dintre delegația 
minerilor și conducerile 
Prefecturii și “Minvest" au fost 
lungi, pe alocuri tensionate. 
Minerii nu mai au nici răbdare,
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nici încredere. Ei au fost prea 
mult mințiți și ocoliți până acum.

în urma dialogului, au plecat 
de la Prefectură cu răspunsuri 
clare la cele patru puncte, date 
de dnii Nicolae Stancat 
prefectul județului Hunedoara, și 
Septimiu Câmpeanu, directorul 
general al “Minvest" Deva. 
Garanțiile sună astfel:

1. Se vor face demersuri 
pentru plata sumelor întregi • 

disponibilizaților conform O.G. 
nr.22, modificată prin O.G. 
nr.68:

2. Se vor menține până la 
sfârșitul acestui an cele 607 
locuri de muncă, așa cum s- 
a convenit cu conducerea 
SM Poiana Ruscă;

3. Se va insista pe filiera 
legală pentru declararea 
perimetrului Teliuc -Ghelari 
drept zonă defavorizată;

4. Se vor plăti toate 
salariile pe luna aprilie a.c.

Problemele sunt însă mai 
multe și mai complicate. Vom 
reveni asupra lor.

Dumitru GHEONEA

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

LIBER
Intr-o recentă emisiune 

televizată, la care senatorul 
Făniță a fost adus din pijama, 
s-au dezbătut și întors pe toate 
fețele problemele privind criza 
grâului din România. Să fie o 
falsă criză sau una adevărată? 
în jurul acestui subiect, la care 
au participat și reprezentanți de 
la patronatul morăritului și 
panificației, de la rezervele de 
stat, din partea angrosiștilor și

bătaie lungă, aducând în 
atenție și aspecte politice 
legate de relațiile dintre PD și 
PNȚCD, dintre electronică și 
agricultură, dintre adevăr și 
minciună, precum și dintre 
concepțiile unei agriculturi 
moderne și nostalgia după 
vechile sisteme de producție, 
în aceste condiții s-a 
evidențiat și propunerea (care 
a aparținut senatorului - n.n.)

Județul 
Hunedoara
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Ministru! Muresan și senatorul
Făniță continuă confruntările
"Noi facem politica 
grâului, dar ei fac 

altceva..."

Ordonanța numărul unu în minerit

Retehnologizare, calitate, eficiență
Ajunsă la cea de a V-a 

ediție, Expoziția 
internațională specializată în 

echipamente și tehnologii 
pentru industria extractivă - 
Rommin ’99 deschisă în 4 
mai la Sala Sporturilor din 
Deva, prezintă câteva 
caracteristici demne de 
menționat. Dovedește, în 
primul rând, consecvența 
lăudabilă a Camerei de 
Comerț și Industrie Hune
doara - organizatoarea 
manifestării, cu sprijinul 
Interexpo -, de a crea punți 
de dialog și de afaceri între 
producătorii de componente 
miniere, pentru toată gama 
de lucrări din domeniu, 
extrem de diversă și de 
complexă, și utilizatorii 
acestora, la un moment 
extrem de greu pentru 
mineritul românesc. Eviden
țiază, de asemenea, inte
resul specialiștilor din 
sectorul de extracție și 
prelucrare a resurselor 
minerale utile - de la cărbune 
șl minereuri până la 
substanțe nemetalifere - de 
a cunoaște noile echipamente 
și tehnologii apărute, interes 
dublat de dorința de a și le 
procura pentru a asigura 
activității productive din 
exploatările miniere, cariere,

uzine de preparare parametri 
ridicați de calitate și eficiență. 
Și asta, în pofida procesului 
accentuat de restructurare a 
industriei miniere, de limi
tare drastică a subvențiilor și 
disponibilizări masive de 
personal. Nu în ultimul rând, 
expoziția se constituie într- 
un stimulent al produ
cătorilor de utilaje, echipa
mente și tehnologii miniere, 
alimentat de utilizatori, în 
speranța comună că 
mineritul, în România, va 
dăinui.

Din aceste unghiuri am 
discutat cu organizatori^ 
oficialități, participant; 
consemnând opinii intere
sante, optimiste. “Ne-am 
aflat aici la toate cele cinci 
ediții ale expoziției, ne 
spune dl Aurel Aron, direc
tor tehnic la “Umirom" 
Petroșani. Din păcate, 
prezența noastră a fost în 
descreștere, pentru că în 
scădere ne este și producția 
de utilaje pentru industria 
minieră, îndeosebi a 
extracției cărbunelui din 
Valea Jiului, pe măsura 
diminuării activității în acest 
sector. Oricum însă, dacă

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 3)

In cadrul Expoziției își prezintă câteva dintre cele mai noi 
realizări și SC “Electro-Promex” SRL Petroșani: echipamente de 
comandă și protecție pentru medii explozive, sisteme de iluminat, 

aparate de încărcare automată pentru acumulatori Ni-Cd.
Foto: Traian MÂNU .

Camerei Deputaților, s-au 
purtat discuții aprinse, fiecare 
combatant având argumente 
pro și contra.

După ce am asistat la 
dezbateri, am putut constata că 
sub nici un motiv nu trebuie să 
fie ignorată preocuparea față de 
asigurarea securității
alimentare a populației, de 
gestionarea grâului și de soarta 
agriculturii românești în 
ansamblul său.

Confruntarea directă dintre 
ministrul Agriculturii și 
Alimentației, dl Mureșan, și 
senatoM Triță Făniță a avut o
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Centre 

organizatoare 
ale examenului de 
capacitate pentru 

absolvenții 
clasei a Vlll-a din 

județul nostru. 
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• La cabinetul de consultațiiprenupțiaie:
- Dar unde ați lăsat mirele ?
-A trebuit să rămână acasă ca să aibă grijă de 

copii... '

ca un fel de pariu cu pâinea și 
agricultura, ca acei ce ne mint, 
dovedindu-se cum stau 
lucrurile în realitate, să-și 
prezinte demisia din funcțiile 
ce le dețin, ceea ce nu s-a 
acceptat insă, fapt ce denotă 
că nimeni nu vrea să renunțe 
de bună voie la ciolan.

Din datele prezentate de 
către fiecare parte implicată în 
discuții s-a desprins că fiecare 
ar avea dreptate. Realitatea din 
teren a contrazis însă unele

_______ Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 3)

| Vremea va fi răcoroasă, | 
Icu cerul temporar noros. .

Local vor cădea ploi ce 1 
| vor avea șl caracter de | 
I aversă, Izolat însoțite de I 
! descărcări electrice și de . 
I vânt. Vântul va sufla i 
| moderat din sector nord- | 
■ vestic. Temperaturile ml- ■ 
j nime se vor situa între 4 1 
I și 8 grade, iar maximele I 
| între 14 și 18 grade. | 
^(Andrei lursicsin) j

în premieră pentru România

La Zam, secție specială pentru ÎNTRE ADEVĂRUL AMAR 
Șl SPERANȚĂ

adolescenții
9

La solicitările insistente 
ale Comunității interna
ționale, Ministerul Sănătății a 
aprobat înființarea, începând 
cu luna martie a.c., a unei 
secții speciale pentru 
adolescenții cu fapte penale, 
care au boli psihice, încadrați 
la articolul 105 Cod Penal. 
Secția, care va avea 25 
paturi, va fi amenajată în 
cadrul Spitalului de psihiatrie 
Zam și constituie o premieră 
pentru România.

“Adolescenții care comit 
fapte penale sub influența 
bolilor psihice nu vor mai fi

cu fapte penale
trimiși în case de corecție ori 
în penitenciare, ci vor fi 
aduși la noi” - spunea dl dr. 
Dan Grecu, directorul 
Spitalului de psihiatrie Zam. 
“Nu știm încă câți vor veni 
pentru că procuratura nu are 
o evidență exactă a lor, dar, 
pentru început, vor fi 
maximum 20 de astfel de 
pacienți” - aprecia interlo
cutorul nostru. Secția va 
funcționa în cadrul unei secții 
deja existente, dar în saloane 
separate. Pacienții vor fi 
încadrați în cadrul 
programelor de ergoterapie 

ori artoterapie care 
funcționează deja cu 
rezultate foarte bune în 
cadrul spitalului.
t Astfel, la fel ca ceilalți 
pacienți, acești ado
lescenți vor avea diverse 
activități - benevole și 
voluntare - de la prestarea 
unor munci simple 
(curățenie ori agricultură), 
până la activități mai 
complexe, de tâmplărie,

Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 3)

- Ce este ATTTS, domnule 
director?

- Pe scurt și direct, ATTTS - 
adică Agenția Teritorială a 
Taberelor și Turismului Școlar - 
înlocuiește Administrația 
Permanentă a Taberelor Școlare. 
Aceasta în urma aplicării 
“Hotărârii Guvernului nr. 86/ 
1999, care, între altele, 
precizează: “Se înființează 
Agenția Națională a Taberelor și 
Turismului Școlar, organ de 
specialitate cu personalitate 
juridică în subordinea 
Ministerului Educației Naționale, 
prin reorganizarea adminis
trațiilor permanente ale taberelor 
școlare județene”. “începând cu 

anul 2000, cheltuielile curente și 
de capital ale Agenției Naționale 
a Taberelor și Turismului Școlar,

—.................... . >
Interviu cu dl. Dorin

Crișan, directorul 
ATTTS/ Hunedoara ,

precum și cele ale agențiilor 
teritoriale ale taberelor și 
turismului școlar se acoperă din 
venituri extrabugetare și din 
alocații de la bugetul de stat...”

- Trebuie să înțelegem că mai 
multi copii vor merge în tabere, 
în excursii, că vor cunoaște mai 
bine țara, alte țări? Să credem 
că vor mânca mai bine?

- în condițiile actuale, e greu 

de crezut că se pot schimba 
lucrurile imediat. Vreau să vă 
spun însă că interesul pentru 
tabere, pentru excursii se 
menține; nu cunosc situația pe 
țară, dar știu că noi - pentru 
taberele din județ - avem un 
indice de ocupare 
corespunzător, iar numărul 
trimiterilor la taberele din alte 
județe se menține la nivelul 
anilor trecuți. Cât privește 
calitatea și cantitatea hranei, 
deși prețurile cresc mereu, noi 
am reușit să ne gospodărim și 
să găsim surse de

Andrei NICULESCU
(Continuare în pag. 3)
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UN ROMANCIER ANALIZÂND
ROMANE...

Nu m-am gândit să recurg la 
ajutoare... străine, însă m-au în
demnat câteva afirmații ale aces
tui autor proaspăt adus pe me
leaguri mioritice de către Editura 
Univers. în primul rând se cuvine 
să menționez că scrierea nu 
este deloc nouă, motiv pentru 
care ea trebuie privită cu oare
care îngăduință dacă vom con
stata o seamă de inadvertențe. 
Cel puțin după precizarea de pe 
verso-ul paginii de gardă, rezultă 
că prima ediție a cărții a apărut în 
urmă cu peste 30 de ani, iar ur
mătoarea în 1984... Dar să nu 
pornim la drumul lecturii cu sus
piciuni, fiindcă trecerea timpului 
nu a alterat cine știe ce valoarea 
scrierii; și-apoi, autorul nu este 
un comentator pe deplin detașat 
de tema pe care și-o propune 
spre analiză, având în vedere că 
el însuși este “comițător" de ro
mane; deci, să avem încredere 
că problema este tratată din inte
riorul ei, cu suficientă obiectivitate 
și în deplină cunoștință de cauză. 
De altfel autorul își ia măsuri de 
precauție nu lipsite de temei: “Cri
tica de roman în ansamblul ei 
funcționează în pofida unor difi
cultăți de ordin metodologic care 
par să se manifeste cu precă
dere asupra acelei părți a criticii 
care se preocupă de limbajul ro
manului” (p.87). Putem acorda 
oarece credit acestei afirmații, 
însă un citat-contrapondere, din 
Marthe Robert, aproape ne va 
convinge că lucrurile nu stau 
chiar așa. Adică: "Din literatură,

romanul face pur și simplu ce 
vrea: nimic nu-l împiedică să 
exploateze, în folos propriu, des
crierea, narațiunea, drama, eseul, 
comentariul, monologul, discursul; 
sau să fie după placul său, pe 
rând sau simultan, fabulă, istorie, 
apolog, idilă, cronică, povestire, 
epopee;” (Marthe Robert: Romanul 
începuturilor și începuturile roma
nului, Ed. Univers, Buc. 1983, p.49). 
Aceasta definiție dezlănțuită des
chide un câmp pur și simplu neli

ci și încearcă să ne impună fără 
menajamente acest lucru. La 
Lodge.analiza literară pe text pare 
deseori labirintică, greoaie și sub
minată de alunecări care nu res
pectă totdeauna și în egală mă
suță rigorile genului. Nici nu sunt 
întru totul convins dacă într-un 
spațiu relativ restrâns el reușește 
să aplice euclidiană zicere Quod 
erat demonstrandum... în mod evi
dent, "analizații" sunt preponderent 
englezi, fapt explicabil până la un

David Lodge: LIMBAJUL ROMANULUI 
Editura Univers, București, 1998

mitat în ceea ce privește aborda
rea temei “roman" de către critica 
literară; iar chestiunea "limbaj” se 
circumscrie absolut fără nici o 
dificultate citatului de mai sus.

David Lodge este un autor 
care pune probleme a căror dez
legare nu și-o asumă întotdeauna. 
Cauzele sunt mereu altele, dar, cu 
unele circumstanțe, putem spune 
că el practică ceea ce se cheamă 
“teoria universurilor deschise”, 
adică dă șansa comunicării autor- 
cititor pe coordonatele unei com
plementarități implicative și, aș zice, 
chiar responsabile din partea re
ceptorului operei. Iar aici trebuie 
anexată la idee înverșunarea cu 
care autorul se ajută de citate lungi 
din mulțime de alți autori; această 
abundență de nume și citate nu 
numai că ne racordează la o parti
cipare intelectual-afectivă la text,

punct... însă aceasta este o altă 
problemă. Cert și util este că prin 
intermediul acestei cărți de teorie 
literară intrăm în posesia unor noi 
și interesante considerații asupra 
"producătorilor” de romane care 
nu de puține ori ne-au încântat 
sufletul și ne-au înfierbântat mintea: 
Dickens, Henry James, Charlotte și 
Emily Bronte, Joyce, Maugham, 
Swift, Shelley, Woolf (Virginia), 
Scott etc., etc. Și nu putem fi ne
drepți crezând măcar o clipă că 
autorului i-a fost ușor să scor
monească prin limbajul romanelor 
atâtor autori pentru a-și construi 
eseurile din această carte și a mai 
și convinge... Dar sigur nu a putut- 
o face fără a ține seama de faptul 
că ‘Tocmai limbajului (...) îi incumbă 
răspunderea de a stabili, în afară, 
o “modificare" exact asemănă
toare cu "gândirea" ori cu invenția

autorului: “a fi înțeles” înseamnă 
a crea o imagine mentală ce se 
poate suprapune punct cu punct 
“gândirii" noastre" (Jean 
Starobinski, Textul și interpretul, 
Ed. Univers, Buc. 1985, p.68). Or, 
privind lucrurile din acest unghi, 
sau înaintând în lectură pe 
această filieră, îl înțelegem cu 
mai mare îngăduință pe acest 
autor angrenat într-o îndeletnicire 
deloc ușoară, deși el și-a luat 
câteva măsuri de prevedere 
plantând în carte câteva jaloane 
pentru a preveni cititorul asupra 
direcției de înțelegere și de mers 
prin lectură: Discursul linear și 
discursul fragmentat, Complexul 
Castrării simbolice, Poietica victo- 
rianismului, Metalimbaj și meta- 
realitate, Semnul iconic, Narci
sismul în roman, Topologia for
melor românești, Conservato
rismul critic...

Iar dacă ar fi să remarc 
ceva, atunci m-aș opri la exce
lentul comentariu intitulat suges
tiv: Războiul elementelor pămân
tești la Ch. Bronte și, cam în 
aceeași măsură, la Tess, natura 
și vocile lui Hardy - analiză pro
fundă și interesantă, mai ales 
datorită unghiului din care este 
văzută problema. Și astfel, cu 
unele mici rezerve, putem sub
scrie aprecierii de pe ultima co
pertă a cărții, făcută de Tony 
Tanner: "Prima secțiune a cărții, 
dedicată chestiunilor teoretice, 
reprezintă una dintre pietrele de 
hotar ale criticii engleze”.

Dumitru HURUBĂ
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Visul care nu 
există

Omul care n-a existat

a inventat pentru noi visul care nu există, 

luminând nopțile interioare...

Omul care nu există a pus în mișcare 

visul care nu există, 

un joc pentru copii nenăscuți 

și visul își desenează elipsa, 

atinge tâmpla căruntă, 

umerii fragili care ies puțin 

în decorul zilei...

Ploi paralele
Ploua, ploua, 

așteptam tramvaiul 
care trebuia să vină pe două șine 

de fier,

ca două ploi paralele...

Violonistul pe acoperiș, 
cânta domol, așteptând tramvaiul, 

o vrabie se așeza pe gâtul viorii, 

se priveau ochi în ochi 

și atunci am văzut tramvaiul 

care se legâna sosind din ochii 

violonistului 

în ochii vrabiei...

Constantin STANCU
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Ionel Amăriuței sau poezia ca luciditate
Dițâ 

ce a pu- 
b I i c a t 
mește- 
șugite 
volume 
de ver
suri, în

care și-a etalat candoarea 
sensibilității sale de poet în
născut - CLAVIATURI, 1972 și 
VINOVAT DE PLECAREA CO
CORILOR -, Ionel Amăriuței ne 
propune, grație Editurii "Că
lăuza", din Deva, o nouă carte, 
excelentă ca grafică și con
ținut, intitulată, inspirat, "Privind 
printr-un ochean întors”.

Autorul își redimensionea- 
ză în această plachetă, elu
dând puțin controlabila auto- 
pastișare, unghiul din care își 
transcrie dicteul poetic. Astfel, 
din candidul ușor controlat ce 
era Ionel Amăriuței în poezia 
sa de până acum, cititorul avi
zat și nu numai are revelația a 
descoperi în versurile din “Pri- 

K — -....- — ......------------

vind printr-un ochean întors", în
toarcerea poetului spre o po
ezie lucidă, reflexivă și, pe alo
curi, încifrată: “Deșertul și cea 
mai cumplită / tentație a sa< să 
nu te mai întorci...” (Deșertul ca 
oază, motto, pag. 5).

Structurată pe două părți: 
"deșertul ca oază” și "privind 
prin lacrimă”, cartea “Privind 
printr-un ochean întors” (grafia 
primei litere din titlu aparținând 
autorului/ editurii) pare a fi o 
veritabilă revoltă poetică față de 
diurnul infam în care ființele în
cearcă să ființeze: “Timp 
proustian, pierdut, regăsit/ în geo
grafia camerei pline/ cu nimicuri 
de preț,/ cu cești orfeline/", (pag. 
11). Tot în prima structură a pla
chetei poetul se vrea a fi în 
poemul ante-mortem: “Prinț obo
sit,/ domnind peste un maldăr/ 
de hârtii cu cerneala/ decolo
rată de timp,/..." (pag. 14), astfel 
încât, cu vrerea-nevrerea sa, 
constată că: “Ninge trist și fără 
rost/ cu aripe largi de îngeri;/

:t. pasarea mâiastrâ

x____________________________

omule, de ce mai sângeri/ pen
tru ceea ce a fost?/”

Descărcat de of-urile esen
țiale în prima parte a volumului, 
Ionel Amăriuței este în cea de a 
doua structură a cărții un auto- 
consolat: “De aceea rătăcesc 
prin arcadii/ născocite în vis și 
plâng/ ori de câte ori migrează o 
pasăre/ de sub umărul stâng./” 
(pag. 47)

Poezia fiind pentru autor un 
modus vivendi, acesta mărtu
risește spre finalul volumului: 
“Voi ține cumpăna în miezul cli
pei/ scrijelind basoreliefuri/ în 
nesfârșita-mi singurătate,/ acolo

Za început nu a frost altceo-a 
decât o piatră rece pierea; 
ui’ersut an«.i izvor 
a plefraito până da starea de zbor.

__________________ y 
unde morile de vânt/ răscolesc 
apele văzduhului,/ învolbu- 
rându-le." (pag. 57)

Fără îndoială, disecarea 
poeziilor volumului revine citi
torului. Un lucru este însă cert 
- noua apariție editorială a 
poetului Ionel Amăriuței este o 
reușită incontestabilă, atât 
pentru autor cât și pentru citi
tor și editor.

Mă bucur că ești Poet, die 
Ionel Amăriuței! Să ne bucu
răm, așadar, vorba acade
micului: GAUDEAMUS, IGITUR!

Petrișor CIOROBEA

tu «a» BUM UAMt FlHlt “Activitatea educativă în

ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ
ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR

Njwz uÂimt

învățământul preuniversitar” 
multor întrebări pe care le pun azi 
numeroși profesori.

Dirigintele și ora de dirigenție 
și-au demonstrat, de-a lungul tim
pului, necesitatea. Dar, în ultimii ani 
“fiind greșit interpretată demo
crația, mulți colegi au abdicat de la 
circumstanțele organizării cu se- 

(

în lucrare, autorii sistematizea
ză și concretizează, pe baza unei 
ample bibliografii parcurse, formele 
și metodele complexe ale muncii 
educative a dirigintelui. Ei și-au 
structurat lucrarea în două părți. 
Prima este consacrată lămuririi 
unor probleme teoretice privind 

)Un îndrumător metodic
Trei oameni ai școlii au dat 

învățământului preuniversitar un 
îndrumător metodic - lucrare va
loroasă ce exprimă experiența 
pozitivă a autorilor (și ca diriginți), 
precum și ceea ce aceștia au 
reținut din munca unor colegi din 
țară, a căror activitate didactică 
au monitorizat-o ani în șir.

Apărută, în aceste zile, la 
Editura Emia din Deva, cartea 
profesorilor loan Damșa, Ion 
Drăgan și Maria Toma-Damșa se 
constituie într-un îndrumător 
metodic al activității educative, al 
muncii dirigintelui, lucrare de 
strictă actualitate care răspunde

riozitate și răspundere a acestei 
importante ore - remarcă autorii în 
prefața lucrării lor. Domeniul edu
cației mai parcurge încă o perioadă 
de criză, manifestată prin confuzii 
și dificultăți, fapt constatat în toate 
treptele de învățământ preuni
versitar”.

Putem spune, așadar, că pre
zenta lucrare - elaborată în con
sens cu programa activității edu
cative a M.E.N. - răspunde cerințelor 
reformelor structurale din învă
țământ, demonstrând cum roadele 
muncii instructiv-educative din școli 
depind, în bună măsură, de calitatea 
prestației fiecărui diriginte.

munca profesorului diriginte, sta
tutul acestuia în sistemul activității 
educative, cu incursiuni pertinente 
în istoricul dirigenției în România și 
în lume, dar și cu jaloane în pro
blemele esențiale ale temei. Sunt 
abordate modalități de aplicare a 
obiectivelor pentru fiecare com
ponentă a educației ( asigurarea 
succesului la învățătură, întărirea 
disciplinei, educarea moral-civică, 
prin și pentru cultură și civilizație, 
pentru sănătate, pentru viața de 
familie etc ). Aspectele psihopeda- 
gogice și metodice ale orelor de 
dirigenție se detaliază cu referiri la 
problemele de conținut și la mo-

dalitățile de desfășurare și fina
lizare ale acestora. în carte, ora 
de dirigenție se dezvăluie - atât 
ca formă organizată în cadrul 
orarului săptămânal, cât și ca 
activitate permanentă de îndru
mare, de sfătuire, de consiliere.

Cea de a doua parte a lu
crării e un autentic florilegiu - 
texte privind activitățile educative 
în învățământul preuniversitar 
care pot fi utilizate cu succes în 
elaborarea proiectelor didactice.

Recomandându-se ca un util 
instrument de lucru pentru pro
fesorii diriginți, cartea oferă "su
gestii și chiar soluții problemelor 
muncii educative, pentru rezol
varea cărora - după cum măr
turisesc înșiși autorii ei - încă nu 
s-au încetățenit căi sigure".

Pentru a câta oară, autorii - 
dascăli legați profesional și su
fletește de școala hunedoreană 
- dau răspunsuri, prin intermediul 
publicațiilor, întrebărilor puse de 
actualii și viitorii lor colegi!

Lucia LiCiU

“în fiecare copil
există căte-o poezie"

La sfârșitul săptămânii trecute, Sala 
oamenilor de afaceri din incintă 
Castelului Corvineștilor a fost gazda unui 
moment remarcabil în viața spirituală a 
municipiului de pe Cerna. Lansări de 
carte ce relevă debuturi editoriale (căci 
despre asta este vorba) au mai avut loc 
în repetate rânduri; însă atunci când anii 
vârstei autorului unui volum de versuri

pot fi numărați pe degetele celor două mâini, momentul do
bândește semnificații speciale.

“Vinovată" de o asemenea stare de lucruri se face Olga Ștefan, 
elevă în clasa a IV-a la Școala Generală Nr.3 din Hunedoara, care 
încă înainte de a împlini 10 ani debuta cu un grupaj de poezii în revista 
locală “Provincia Corvina". Prima confirmare a certei sale valori avea
să vină printr-un premiu obținut anul trecut la Festivalul internațional 
“Serile de poezie" de la Curtea de Argeș și includerea sa în antologia 
“Șase rândunici”, a poeților copii supradotați din România.

Cu astfel de “recomandări” și cu peste 50 de poezii adunate în 
volumul de debut “Simțuri multiple”, apărut la Editura Emia din Deva, 
Olga Ștefan și-a întâmpinat numeroșii invitați, printre care prof. Victor 
Isac, subprefectul județului luliu Winkler, viceprimarul orașului 
Constantin Buzea, poeta Lucia Amarandei, învățătoarea sa (Maria 
Stoica) și numeroși colegi ș.a. Cuvintele rostite de cei amintiți, precum 
și aprecierile poetei Paulina Popa (directorul Editurii Emia) și ale 
scriitorului Eugen Evu - cel care a descoperit-o și a încurajat-o în
poezie pe Olguța - au conturat, rând pe rând, un sugestiv portret al 
foarte tinerei autoare; un copil cu nimic deosebit față de cei din 
generația sa, decât prin har și profunzime; care nici măcar n-a ajuns 
la vârsta marilor întrebări, dar care se-ntreabă, totuși: “pentru cine să
mai visăm?/ căci fereastra/ alungă visele,/ construiți-vă case fără
geamuri/ ca să muriți sufocați/în visare”...

Olga Ștefan și-a intitulat volumul “Simțuri 
multiple", “ceea ce înseamnă - în opinia lui 
Eugen Evu - că poezia pentru sufletul ei este 
un simț special, unul din cele privilegiate”, 
scrisă cu “o neobișnuită capacitate intuitivă 
și cu un impecabil simț al plasticizării (...) 
Elevă a Poeziei române, superdotată, Olga 
Ștefan nu pare să se tulbure prea mult de 
darul pe care și-l cultivă mirându-se de orice 
prin lecturi dificile (altora); ea conștientizează 
cu dezinvoltură că pur și simplu poate să 
scrie poeme!"

Și le scrie cu speranța mărturisită că, “citindu-mi versurile, 
veți privi altfel lumea copilăriei, fiindcă în fiecare copil există câte- 
o poezie”...

A consemnat Georgeta BÎRLA
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(Urmare din pag. 1)

suntem aici înseamnă că 
existăm și suntem convinși 
că Umirom va trăi alături și 
împreună cu minerii Văii 
Jiului, cu care ne însoțim 
poverile muncii și ale vieții de 
90 de ani. îi împlinim în 
curând”.

Un mare utilizator de 
mașini și echipamente 
miniere, din județ și din țară, 
îl constituie Compania 
Națională a Cuprului, Aurului 
și Fierului “Minvest” Deva. în 
același timp însă, ea se află în 
cea mai grea perioadă a 
existenței sale. Cu toate 
acestea, dl Gheorghe 
Chindriș, director general ad
junct al companiei, este opti
mist. lată ce ne-a declarat:

- Nu mi se pare semni
ficativ faptul că la această 
ediție sunt mai puțini 
participant!, un număr redus 
de exponate. Importantă este 
calitatea ofertei și dispo
nibilitatea producătorilor la 
dialog și negocieri. Ca și la 
precedentele ediții, spe
cialiștii noștri au purtat 
discuții încurajatoare, au legat 
colaborări pentru anumite 
utilaje și echipamente atât 
pentru activitățile de extracție

(Urmare din pag. 1) 

lăcătușerie, împletituri din 
nuiele, croitorie, vopsitorie.

Specific pentru această 
secție este faptul că e 
obligatoriu ca acestor copii 
să li se asigure continuarea 
pregătirii școlare. Astfel, 
spitalul va plăti câțiva 
profesori din sat pentru 
susținerea unor cursuri 
pentru acești copii. De 
asemenea, s-a solicitat 
Ministerului Sănătății o

Retehnologizare,
calitate

din subteran, cât și pentru cele 
din cariere și, în limita banilor, 
puțini pe care-i avem, sper să 
ne alegem cu ceva. îi vom dirija 
spre domeniile cele mai 
presante, în paralel cu 
eforturile pentru diminuarea 
cheltuielilor și limitarea dras
tică a pierderilor în producție. 
E drept că “Minvest” se va 
restructura, însă ea va 
rămâne; de produsele noastre 
țara are nevoie.

Pe dl Gheorghe GrOn, 
directorul general al Camerei 
de Comerț și Industrie 
Hunedoara, l-am rugat să 
privească în timp această 
manifestare și să sublinieze 
mesajul pe care crede că ea I- 
a transmis participanților. Ne- 
a răspuns, ca întotdeauna, cu 
sinceritate și obiectivitate:

- Această a V-a ediție este 
una de cumpănă. De cumpănă 
în domeniul mineritului. 
Pentru că este remarcabilă 
prezența aici a unor firme 
constructoare de com
ponente miniere din nouă țări, 
dar este regretabil că aproape

La Zam, secție specială
suplimentare de posturi 
pentru a încadra personal 
specializat care să lucreze în 
cadrul secției.

în concluzie - spunea dl 
dr. Grecu - înființarea 
acestei secții ar putea fi 
benefică pentru spitalul 
nostru, în ideea că odată cu 
începerea activității de aici s- 
ar putea primi o finanțare 
suplimentară din fondurile

nici una dintre întreprinderile 
specializate din România nu 
mai realizează un nivel 
corespunzător de produse 
în domeniu. Cele mai multe 
și-au restrâns sever 
producția de bază, 
orientăndu-și activitatea 
spre alte zone. Această 
expoziție, ca și celelalte 
patru ediții anterioare, se 
dorește a fi o unealtă, solidă 
și necesară zicem noi, pusă 
la dispoziția industriei ex
tractive românești,
deopotrivă a producătorilor 
și utilizatorilor de 
echipamente, instalații, 
tehnologii miniere. Depinde 
cum va ști s-o folosească 
fiecare. Dar depinde mai ales 
de resursele financiare ale 
fiecăruia, de modul în care 
Guvernul va orienta și ajuta 
mineritul românesc. Pentru 
că, deocamdată, nimeni nu 
știe direcția spre care se 
îndreaptă acest sector vital 
al economiei noastre 
naționale. Eu sper să se afle 
în curând.

speciale (PHARE). 
“Intenționăm să folosim 
acești bani pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
din cadrul spitalului și 
pentru încadrarea unor 
specialiști. Dorim să 
reînviem tradiția unor 
competiții sportive la tenis, 
volei, fotbal, care să 
completeze programele de 
ergoterapie.”

(Urmare din pag. 1) 

afirmații. Ca să salveze situația, 
ministrul a spus că în cazul în 
care grâul din stoc nu va acoperi 
consumul populației pe lunile 
iunie și iulie se va apela la 
rezervele de stat sau la importuri. 
Există, deci, o doză de 
suspiciune privind cantitățile 
reale existente în stoc la diverși 
agenți economici. De aici și 
întrebarea: cum ni se mai poate 
oare servi reforma pe pâine dacă 
grâul nu satisface nevoile de 
consum?

Argumentându-și 
afirmațiile, potrivit cărora ne 
găsim într-o criză a grâului, 
senatorul Făniță a spus că: 
"Noi facem politica grâului, dar 
ei (adică PNȚCD - n.n.) fac 
altceva"... în replică, ministrul

/--------------------------------;-----------------
(Urmare din pag. 1) 

aprovizionare care să ne permită 
să asigurăm și din acest punct 
de vedere condiții corespun
zătoare.

- Domnule director, unde vor 
merge copiii hunedoreni în 
vacanța mare a acestui an?

- Oferta noastră este bogată; 
în țară, oferim locuri la mare - 
Eforie Nord, Eforie Sud, Năvodari, 
Costinești, Tuzla; la munte, oferim 
locuri la Sinaia, Bușteni, Sovata, 
Păltiniș, Predeal, Bucșoaia - 
Suceava ș.a. în străinătate, oferim 
tabere și excursii în Austria, 
Grecia, Italia, Anglia, Franța, 
Turcia.

- Județul nostru unde 
primește copii din alte județe?

- Primim în taberele Costești, 
Brădățel, Sântămăria Orlea, 
Căprioara și Lăpușnic. Anul 
acesta oferim oaspeților noștri 
câteva surprize: încălzire centrală 
și o nouă față a spațiilor de cazare 
la Căprioara, un club nou și o altă 
alimentare cu apă (ștrandul va 
funcționa permanent) la Lăpușnic,

Noi facem politica

Mureșan l-a acuzat pe senator 
că acesta ar dori ca lucrurile în 
agricultură să meargă după 
vechile principii. Dincolo de 
scuze și acuze, este limpede 
că România din exportator și 
grânar al Europei a devenit un 
importator serios. Ca dovadă, de 
la începutul acestui an s-au 
făcut importuri de peste 2500 
tone grâu și făină albă. Dacă va 
fi nevoie, cum spunea ministrul, 
calea importurilor este încă 
deschisă.

în ceea ce privește situația 
din județul nostru, trebuie spus 
că la unitățile de morărit și 
panificație există un stoc de 
peste 3000 tone de grâu și făină, 

ÎNTRE ADEVĂRUL AMAR 
Șl SPERANȚĂ

noi dotări cu mobilier, veselă și 
instalații pentru prepararea hranei 
la Brădățel și Sântămăria Orlea... 
De fapt, în toate taberele sunt 
noutăți. Sigur, la unele obiective încă 
se lucrează, dar vor fi gata până 
la începutul vacanței...

- Vă pun acum o întrebare 
legată de noua hotărâre de 
guvern. Am reținut că veți primi 
tot mai puține alocații de la 
bugetul de stat. Credeți că veți 
putea supraviețui?

- Da, noi credem că da. Avem 
și temei; am elaborat deja un pro
gram de acțiuni până în anul 2001, 
care are două obiective mari. 
Creșterea gradului de ocupare de 
la 2-3 luni pe an, până la 10-11 luni 
pe an și dezvoltarea serviciilor atât 
pentru unitățile de învățământ, cât 
și pentru întreprinderi, instituții și 
persoane fizice. între altele, oferta 
noastră cuprinde: cazări, mese 
festive (nunți, botezuri, aniversări 
etc), cantonamente sportive, trans

iar la Comcereal, Cerealcom, 
gospodăriile populației și la 
alți deținători mai sunt alte 
8600 tone grâu de panificație, 
cantitate ce acoperă 
consumul pentru două luni de 
zile.

Departe dea fio problemă 
soluționată, în legătură cu 
grâul se ridică însă mari 
probleme privind recolta din 
acest an și nevoile de consum 
până la recolta din anul 2000, 
având în vedere că suprafețele 
cultivate sunt mult reduse, ca 
de altfel și producția medie la 
ha. Criza grâului ridică, deci, 
mari semne de întrebare și în 
perspectivă.

port de persoane în țară și 
străinătate, închirieri de servicii 
de masă, confecții de binale și 
mobilier, confecții lenjerie 
cazarmament, servicii de cantină 
și bufet și altele aducătoare de 
venituri.

- Vă luptați cu concurența 
puternică în aceste domenii...

- Sigur. Noi ne bazăm însă pe 
faptul că practicăm cele mai mici 
tarife, efectuăm un turism de 
calitate bună și acordăm multe 
facilități; la nunți, de exemplu, 
acceptăm aducerea alimentelor 
- chiar și preparate - de către 
clienți, asigurăm cazare cu 
aceste prilejuri, ba chiar și trans
port..

- Cu speranța că nu va trece 
mult timp până ce tot mai mulți 
copii se vor bucura de clipe 
fericite în vacanțe, noi vă 
mulțumim și vă rugăm să nu 
uitați că și dumneavoastră ați 
fost copil.

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

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

pachetul cu telefon - 149$ ,un preț special pentru 

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar

gratuit de luț . In plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă 

nu o prindeți, zboară. Și, 

credeți-ne, nu se mai întoarce.

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATĂ.
in) în timpul perioadei promoționale. Veți primi creditul suplimentar Tn maximum 24 de ore de la activare. *** In limita stocului disponibil.



ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția Vânzări 
Directe - AGRICULTURA, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată prin HG nr. 361/ 98, 70 % din acțiunile

Societății Comerciale “COMCEREAL HUNEDOARA” - SA*
cu sediul în municipiul Deva, str. Ardealului, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R 8417454, număr de 
înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/347/1996, având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, achiziționarea și valorificarea cerealelor 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 14.479.148 mii lei. 
eifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 695.742 mii lei
Profitul net al ultimului an încheiat: - mii lei
Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 487.600 84,19
SIF 51.603 8,91
FFM 39.962 6,90
TOTAL 579.165 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 10.135.375.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Portofoliu Oferte a Fondului Proprietății de Stat din București, strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, 
telefoane 01/ 3036335,3036347, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului de 
depunerea ofertei, inclusiv.

Pentru persoanele fizice/ juridice române, plata se va face cu ordin de plată tip trezorerie, în 
conturi în lei, deshise la Trezoreria Statului Sectoruluil, astfel:

* Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei, în contul nr. 50555351169,
* GARANȚIA DE PARTICIPARE de 152.031.000 lei, în contul nr. 50545351169.
Prețul de vânzare, în lei, al DOSARULUI DE PREZENTARE (sume sub 10 mii. lei), poate fi achitat 

și la casieria vânzătorului din București, Calea Griviței, nr. 8-10, etaj 1, sector 1.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

participare se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBANK - București, nr. 
251121710001 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, la data achitării 
acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice romăne/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, 

art. 27, modificată și completată prin HG nr. 361/1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE 
PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Portofoliu, 
Oferte , de la adresa menționată mai sus, până la data limită de 25.05.1999, ora 10,00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (25.05.1999), ora 12,00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în 

devize convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, la data semnării 
protocolului de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o 
scrisoare de garanție bancară valabilă180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dl Dan Aurel, la telefon 01/ 
' 3101695, fax 01/3101694.

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

<________________________________________________________________ j

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 93,39 % (54.367 acțiuni) din acțiunife

Societății Comerciale
“INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE” - SA 

cu sediul în Petrpșani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, județ Hunedoara, cod fiscal R 2135209, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1465/ 1992, având:

Obiectul principal de activitate: cercetare fundamentală, proiectare pentru dezvoltarea 
tehnologică și acordarea de asisteță tehnică

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.456.350 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 3.777.614 mii lei
Profit al ultimului an încheiat: 167.553 mii lei
Structura acționariatului la data de 1.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 54.368 93,39
SIF 3.804 6,54
FFM
Manager 42 0,07
TOTAL 58.214 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 33.000 lei/acțiune, numărul de acțiuni puse în vânzare 
este de 54.367, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 1.794.111 mii lei. FPS își 
rezervă dreptul de a păstra 1 (una) acțiune nominativă de control.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 53.823.330 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 24.05.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 31.05.1999, 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. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis 
la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

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

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

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

ANUNȚ PUBLICITAR
iRvI pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul "m Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 70 % (941 acțiuni) din acțiunile

Societății Comerciale “CONSUL” - SA Deva»
cu sediul în Deva, b-dul Decebal, bloc P, județ Hunedoara, cod fiscal R 2111765, număr de 
înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/68/1991, având:

Obiectul principal de activitate: proiectare și implementare sisteme informatice, prelucrarea 
automată a datelor

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 33.650 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 117.027 mii lei 
Pierdere realizată în anul 1998: 67.347 mii lei
Structura acționariatului la data de 9.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS ' 942 70
SIF
FFM
Alții 404 30
TOTAL 1.346 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 23.525.000 lei. FPS își rezervă dreptul de a păstra 1 (una) acțiune nominativă 
de control.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 705.750 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
Licitația va avea loc în data de 24.05.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare lă prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației ta 

data de 31.05.1999, 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. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

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

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna 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.

T-j-y ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

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

Societății Comerciale “TRANSPORT UZINAL” - SA•
cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17D, județ Hunedoara, cod fiscal R 10381069, număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/196/1998, având:

Obiectul principal de activitate: servicii de transport pe calea ferată
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.217.050 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 2.684.560 mii lei 
Pierdere înregistrată în semestrul 1, an. 1998: 57.947 mii lei
Structura acționariatului la data de 12.03.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 121.817 94,665
SIF
FFM 6.865 5,335
Manager
TOTAL 128.682 100,00

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

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

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

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 31.05.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 7.06.1999. 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. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

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

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

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

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

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

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


7 MAI 1999 Cuvântul liber

Ziua Internaționala pentru 
Libertatea Presei

UNESCO Șl ONU au lansat, cu 
prilejul Zilei Internaționale pentru 
Libertatea Presei, un apel comun 
către toate guvernele, autoritățile 
regionale și locale, să își 
reînnoiască angajamentul de a 
garanta siguranța jurnaliștilor și de 
a asigura pedepsirea celor ce 
atentează la aceasta, se arată într- 
un comunicat remis agenției 
MEDIAFAX de către Centrul pentru 
Jurnalism Independent (CJI).

în acest an, UNESCO 
sărbătorește Ziua Internațională 
pentru Libertatea Presei printr-o 
serie de evenimente organizate 
atât la Bogota, unde ziaristului și

Centre organizatoare ale 
examenului de capacitate (I1J

Peste puțină vreme, absolvenții clasei a Vlll-a vor susține un 
examen important, inclusiv din perspectiva admiterii în liceu. Modul de 
organizare a examenului de capacitate este deja cunoscut (chiar 
“probat”, cu prilejul simulării acestuia la nivel național) și condițiile sunt 
parțial pregătite. Examenul se va desfășura în centrele desemnate de 
inspectoratele școlare județene (1800 în total), în județul Hunedoara 
urmând să funcționeze 43 de astfel de centre.

Zn rândurile de mai jos facem cunoscute o parte dintre unitățile 
școlare care vor găzdui acest examen, urmând ca celelalte să fie 
publicate in numărul următor al ziarului nostru. Precizăm că la 
unitățile-centru, pe lângă absolvenții școlilor arondate (unde e cazul), 
vor susține examenul inclusiv absolvenții școlii-centru.

DEVA:
Colegiul Național “Decebal” - centru (250 elevi): Colegiul Național 

“Decebal” (secția germană), Grupul Școlar cu Program Sportiv, Liceul 
Pedagogic "Sabin Drăgoi", Liceul de Muzică și Arte Plastice "Sigismund 
Toduță";

Școala Generală “Andrei Șaguna” - centru (146 elevi);
Școala Generală Nr.1 - centru (268 elevi): școlile generale din 

comunele Băița, Brănișca, Certeju de Sus, Cristur, Hărțăgani, Muncelu 
Mic;

Școala Generală Nr.2 - centru (105 elevi);
Școala Generală Nr.3 - centru (134 elevi);
Școala Generală Nr.5 - centru (132 elevi);
Școala Generală Nr.6 - centru (127 elevi): școlile generale din 

Păuliș, Șoimuș și Vețel;

HUNEDOARA:
Liceul Teoretic “lancu de Hunedoara” - centru (114 elevi): Liceul 

Teoretic Ghelari și Șc.Gen. Teliucu Inferior;
Școala Generală Nr.1 - centru (133 elevi): școlile generale din 

Hășdău, Lunca Cernii de Jos și Șc.Gen.Nr.6 Hunedoara;
Școala Generală Nr.2 - centru (117 elevi);
Școala Generală Nr.3 - centru (130 elevi): Șc.Gen.Peștișu Mare;
Școala Generală Nr.4 - centru (132 elevi): Șc.Gen.Nr.5 Hunedoara;
Școala Generală Nr.7 - centru (170 elevi): Șc.Gen.Nr.8 Hunedoara 
Școala Generală Nr.9. - centru (150 elevi): Șc.Gen.Nr.10 

Hunedoara;
Școala Generală Nr.11 - centru (143 elevi): Șc.Gen.Nr.12 : 

Hunedoara;

PETROȘANI:
Școala Generală “I.G.Duca” - centru (190 elevi);
Școala Generală Nr.4 - centru (147 elevi): Șc.Gen.Nr. 2 Petroșani.
Școala Generală Nr.5 - centru (184 elevi); Șc.Gen.Nr.6 Petroșani;
Școala Generală Nr.7 - centru (172 elevi): Șc.Gen.Bănită, școlile 

generale nr.2 și “Sf.Varvara" din Aninoasa;

URI CÂNI:
Școala Generală Nr.2 - centru (190 elevi): Șc.Gen.Nr.1 Uricani și 

Șc.Gen. Cîmpu lui Neag;

LUPENI:
Liceul Teoretic - centru (161 elevi): școlile generale nr.1, 4 și 5 

Lupeni;
Școala Generală Nr.2 - centru (138 elevi);
Școala Generală Nr.3 - centru (112 elevi);

PETRILA:
Școala Generală Nr.1 - centru (148 elevi): Șc.Gen.Nr.2 Petrila;
Școala Generală Nr.6 - centru (170 elevi): școlile generale nr.3, 4 și 

5 Petrila;

VULCAN:
Școala Generală Nr.4 - centru (169 elevi): Șc.Gen.Nr.3 Vulcan;
Școala Generală Nr.5 - centru (129 elevi);
Școala Generală Nr.6 - centru (114 elevi), (va urma)- _____

cel mai mic și compact telefon din 
categoria sa, numai prin TELEMOBIL

Oricum ai privi, realitatea e 
aceeași: TELEMOBIL are 
cele mai mici tarife pentru 
convorbiri, în telefonia 
mobilă.
Și superlativele nu se 
termină aici, pentru că poți 
alege noul telefon NOKIA 
650, extrem de mic și 
compact, alături de alte

om
• sunet perfect
• radio FM
• calculator
• 4 Jocuri
• calendar

NU PIERDE ACEASTĂ OFERTĂ !
Abonament 

lunar
Minute 

naționale i 
gratuite

mini 80 S80.00 600

mini 50 S50.00 300

mini 40 $40.00 200

mini 20 S20.00 80

mini 14 S14.00 50

modele performante de 
telefoane NOKIA.
în plus la TELEMOBIL ai 
conectare gratuită și cea 
mai bună acoperire 
națională.
Conectează-te la 
TELEMOBIL pentru cele 
mai clare avantaje din 
telefonia mobilă!

Târnele nu includ TVA

TELEg»BIL
DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)

• Tel/Fax: 054 234 048 • Mobil: 098 592 686

Vineri
7 mai

TVR I
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 EcotOrism
15.30 Emisiune în limba 
germană 19.00 Jumătatea ta 
(cs) 20.00 Jurnal, meteo, sport. 
Ediție specială 22.00 Ce s-a 
întâmplat cu BabyJane? (dramă 
SUA 1962) 23.15 Jurnal de 
noapte. Sport

TVR 2
9.00 Lumină din lumină (r)

9.40 Timpul Europei (r) 10.10 
Integrale Aerosmith 12.05 Moli 
Flanders (s/r) 13.10 Rebelul (s, 
ep. 44) 13.50 TVR Craiova 

^14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10

editorului mexican Jesus 
Blancornelas i se va decerna 
Premiul Guillermo Cano Press pe 
1999, cât și în alte capitale ale 
lumii. Tema aleasă pentru 1999 
este “nepedepsirea majorității 
crimelor comise împotriva 
jurnaliștilor și a profesioniștilor 
mass-media”. Din cauza prolife
rării violenței contra jurnaliștilor, 
statele membre ale UNESCO au 
adoptat o rezoluție la ultima 
Conferință Generală a organiza
ției, în noiembrie 1997, în care se 
face apel la toate guvernele să ia 
măsurile necesare pentru 
protejarea ziariștilor.

Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 
28) 16.45 Santa Barbara (s,ep. 
848) 17.30 Trjbuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive 
românești (s) 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.20 Căsuța din prerie 
(s, ep. 21) 21.10 Vânare de 
vânt 22.45 Freud (s, ep. 5)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 12.00 
Cronici paranormale (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 O șansă 
pentru fiecare 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 59, 60) 19.00 
Observator 20.00 Un polițist 
paranormal (f. SF SUA 1993)
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 
54) 22.15 Observator

Pedepse pentru 
fraudarea 

rezidentiatului din 1996 ♦
Cele cinci persoane trimise în judecată 

pentru fraudarea examenului de rezidențiat din 
1996 au fost condamnate, de Tribunalul Militar 
Teritorial București, la pedepse cuprinse între 
trei și șapte ani de închisoare, pentru luare de 
mită și sustragere de înscrisuri.

Căpitanul Liviu Buzoianu, angajat al Poliției 
Militare, a fost condamnat la șapte ani de 
închisoare. Subofițerii Mirea Vintilă și 
Alexandru Grigore de la Direcția Medicală a 
Ministerului Apărării Naționale au fost 
condamnați la șase și respectiv patru ani de 
închisoare. Medicul Dan Cernescu, angajat al 
Institutului de Pregătire Postuniversitară și 
Educație Continuă a Medicilor și Farmaciștilor 
(IPPECMF) și Vlad llie, muncitor la aceeași 
instituție, au fost condamnați la câte trei ani de 
închisoare. Pentru că au cooperat cu procurorii 
și judecătorii care au soluționat cauza, 
pedeapsa de trei ani de închisoare a celor doi 
civili a fost suspendată.

ACCES LA FONDURILE 
PRE-STRUCTURALE ALE UE

Uniunea Europeană va dubla asistența 
financiară dedicată României, începând cu 
1 ianuarie 2000, prin deschiderea accesului 
la fondurile pre-structurale care urmează să 
fie incluse în construcția bugetară pentru 
urgentarea realizării criteriilor de integrare 
europeană de către România. Lansarea, în 
martie 1998, a procesului de lărgire a 
Uniunii Europene cu un grup de țări din 
care face parte și România a însemnat 
asumarea unui program național care să 
răspundă exigențelor criteriilor de aderare 
la UE. în acest sens, România, ca țară 
semnatară a Parteneriatului pentru Aderare 
cu Uniunea (ce reprezintă pentru UE cadrul 
unic prevăzut de strategia întărită de pre- 
aderare pentru acordarea diferitelor forme 
de sprijinire a pregătirii statelor candidate), 
s-a angajat să elaboreze Programul Național 
de Aderare a României la Uniunea 

i Europeană (PNAR).

z-------------- ? .s' Vezi bine, e scris cu litere foarte mari: 

TELEMOBIL ARE 
CELE MAI MICI
TARIFE
PENTRU.CONVORBIRI

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00-11.45 Filme 
și seriale (reluări) 12.30 
Adevărul gol-goluț (s) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Mirror, Mirror (s) 15 00 
Land of the Lost (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Ștrengărița (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 18.08 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV20.30 Corbul, 
îngerul negru (s, ep.6) 21.30 
Sechestrați în tren* (f.a. SUA 
1995) 23.30 Urmărire generală

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Magazin matinal 13.00 
Talkshow social 14.00 Emisiune 
pentru femei 16.00 Celebri și 
bogați (s) 17.00 Maria
Mercedes (s) 18.00 Știri 18.50

Real TV 19.30 Viper (s, ep. 12) 
22.20 Știri 23.00 Vin de mai (co. 
SUA’90)

AGASA
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (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 Septembrie (dramă SUA 
1987)

HBO
10.00 Dependenți de 

dragoste (co. romantică SUA 
1997) 11.45 Stargate (s) 12.30 
Un chef de pomină (dramă SUA 
1997) 14.00 Scandalul Larry 
Flint (dramă SUA ’96) 16.15 
Totul despre sex (s) 16.45 Jack 

(dramă SUA 1996) 18.45 o\ 

altfel de tabără (co. SUA 
1994) 20.30 Prima lovitură a 
lui Jackie Chan (f.a SUA 1996) 
22.00 Concert Yanni Tribute
23.30 Jurnalul Pantofului 
Roșu (s)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-10 00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știrile PRO 
TV Deva (locale)

Redacția nu-șl asuma 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
costurilor TV.

Vineri, 7 mai

O BERBEC
Vreți să scăpați de 

obligații dar doriți și 
siguranță și laude. 
Strădaniile de a vă băga 
în seamă sunt observate 
de șefi.

Z TAUR
Mari speranțe și 

numeroase succese vă 
marchează ziua. Vă 
așteaptă o aventură 
palpitantă. Evitați cer
turile inutile.

O GEMENI
Momente neplăcute 

vă poate crea o intrigă la 
serviciu. Nu încercați să 
mușamalizați situația, 
mai bine recunoașteți 
dacă ați uitat ceva.

O RAC
Vă însoțește norocul, 

vârstnicii vă dau sfaturi 
folositoare. Sentimen
tele “zburdalnice” pun la 
încercare răbdarea par
tenerului, justificându-i 
gelozia.

O LEU
Sarcinile le îndepliniți 

rapid, îi puneți în 
mișcare pe toți cei de 
care aveți nevoie în 
rezolvarea problemelor. 
Cu sentimentele faceți 
însă economie.

O FECIOARĂ
Vă e imposibil să fiți 

reținut. Rezultatele nu 
vor fi însă bune dacă 
acționați conduși de 
furie sau răzbunare, 
în viața personală 
apare o schimbare 
radicală.

O BALANȚĂ
Doar partenerul va

starea 
și se

înțelege 
sufletească
străduiește să vă 
liniștească. Discutați cu 
el problemele din ultima 
săptămână.

O SCORPION
Vă dedicați timpul liber 

activităților dv preferate. 
Dacă sunteți singuratici, 
ar putea intra cineva în 
viața dv.

O SĂGETĂTOR
Banii joacă un rol 

primordial de-a lungul 
întregii zile. Consumațr 
inutil energie în 
concurența profesional- 
sentimentală cu alții.

O CAPRICORN
Ați putea fi mulțumiți 

cu viața dv. Dar la 
construirea destinului 
trebuie să participați 
activ. Nu vă mai neglijați 
partenerul.

O VĂRSĂTOR
Ideile prietenilor vă 

pot ajuta în rezolvarea 
problemelor financiare. 
Depășiți incertitudinea, 
faceți planuri profe
sionale ori sentimentale.

O PEȘTI
Nu vă grăbiți, nu vă 

neliniștiți, căci pro
blemele se rezolvă de la 
sine. Puteți chiar călători 
sau să vă petreceți 
sfârșitul de săptămână 
cu familia.

neveste?
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JUDEȚUL HUNEDOARA»
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

HOTĂRÂREA Nr.59/1999
privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea autorizației de funcționare 

referitor la activitatea de taximetrie pe raza municipiului Deva
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA,

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către 
Primarul municipiului Deva, dl. Mircia Muntean, din care reiese 
necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind 
aprobarea Regulamentului pentru emiterea autorizației de 
funcționare referitor la activitatea de taximetrie pe raza municipiului 
Deva.

în baza ordonanței Guvernului nr. 11/1992, aprobată prin Legea
nr. 114/1992 și Ordonanța de Urgență nr. 85/1997 privind modul de 
desfășurare și impunere a veniturilor realizate din activitatea de 
taximetrie, art.1, lit. “a" din Legea 12/1990 privind protejarea 
populației împotriva unor activități comerciale ilicite, Legea 32/1968

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, Ordonanța 
Guvernului nr, 55/1994 privind majorarea limitelor minime și 
maxime ale amenzilor.

în conformitate cu prevederile art.20, alin.2, lit “s”, art.44, lit. 
“V’precum și ale art.28, alin 1 din Legea Administrației publice 
locale nr.69/1991, republicată,

Hotărăște:
Art.unic. - Se aprobă Regulamentul privind autorizarea 

activității de taximetrie pe raza municipiului Deva, conform 
Anexelor 1, 1.1 și 1.2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Deva, 2 aprilie 1999

■* XANEXA 1
la Hotărârea Consiliului local Deva Nr.59/1999 

REGULAMENT
privind emiterea autorizației de funcționare pentru 

activitatea de taximetrie desfășurată pe raza 
municipiului Deva

Art.1. - începând cu data de 01.06.1999, societățile comer
ciale, persoanele fizice, autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/ 
1990, precum și colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăților 
comerciale vor putea desfășura activitate de taximetrie (transport 
persoane) pe raza municipiului Deva, numai în baza autorizației de 
funcționare emisă de Primar.

Art.2. - Autorizația de funcționare este documentul care atestă 
dreptul deținătorului acesteia de a efectua activitatea de taximetrie 
pe raza municipiului Deva, conform legii, în condiții de calitate și 
siguranță și având achitate .la zi obligațiile financiare (impozite 
datorate bugetului, taxa de reclamă, impozit forfetar etc.)

Art.3. - Autorizația de funcționare va fi emisă pentru fiecare 
autoturism în parte în urma îndeplinirii condițiilor impuse în Anexa 
1.1. la Hotărârea Consiliului local.

Art.4. - Autorizația de funcționare va fi emisă numai pentru 
autoturismele înmatriculate în județul Hunedoara și ai cărei 
proprietari achită impozitele și taxele locale prevăzute de lege la 
bugetul local al municipiului Deva.

Art.5. Autorizația de funcționare va cuprinde următoarele 
elemente:

- nr. înmatriculare autoturism;
- marca autoturism;
- numele și prenumele conducător sau conducători auto;
- serie aparat taxare;
- serie stație radio (dacă este cazul);
- forma de organizare;
- nr. certificat înmatriculare Camera de Comerț sau nr. 

autorizație la Decret Lege 54/1990.
Art.6. - Modelul autorizației de funcționare va fi stabilit prin grija 

Biroului Privatizare Control Comercial din cadrul Consiliului Local Deva.
Art.7. - Autorizația de funcționare va fi eliberată la cererea 

agentului economic sub semnătura Primarului.
Cererea depusă de către agentul economic este o cerere tip 

conform anexa 1.2. și va fi însoțită de documentele prevăzute în 
anexa 1.1 la prezentul regulament.

Art.8. - Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare sau 
pentru reavizarea anuală este cea prevăzută de legislația în 
vigoare și se plătește la depunerea dosarului;

Art.9.- Autoturismele folosite pentru activitatea de taximetrie 
vor fi echipate obligatoriu cu emblema '‘TAXI’’în conformitate cu 
dispozițiile legale și cu aparat de taxare însoțit de certificatul de 
verificare metrologică.

După posibilități autoturismele folosite pentru transport 
persoane în regim taxi pot fi echipate și cu stații radio, în acest caz 
proprietarul autovehiculului trebuie să prezinte documentul privind 
deținerea legală a stației radio.

Art.10. - Autorizația de funcționare este valabilă numai în original 
cu viza la zi, aflându-se în permanență asupra conducătorului auto.

Autorizațiile de funcționare pentru persoanele fizice autorizate 
potrivit Decretului Lege 54/1990 vor fi vizate trimestrial de către 
inspectorul de specialitate în urma constatării că deținătorul 
autorizației nu are datorii la bugetul local.

De asemenea numărul autorizației va fi aplicat pe luneta autotu
rismului, în partea dreaptă sus, având dimensiunea minimă 20/20 cm.

Art.11. - Desfășurarea activității de taximetrie fără autorizație 
de funcționare va fi sancționată în baza art.1, lit.”a" din Legea 12/ 
1990 republicată, privind protejarea populației împotriva unor 
activități comerciale ilicite și vor fi sancționate cu amendă 
contravențională conform Legii 32/1968.

- Garda Financiară;
- Poliția municipiului Deva;
- Primar;
- împuterniciri Primarului municipiului Deva.
Art. 12. - Desfășurarea activității de taximetrie fără respectarea 

datelor înscrise în autorizația de funcționare atrage după sine 
suspendarea autorizației de funcționare.

După 3 suspendări ale autorizației de funcționare, deținătorului 
i se va retrage definitiv autorizația de funcționare.

Art.13. - Evidența suspendărilor sau retragerilor autorizației de 
funcționare se va ține într-un registru de către Biroul Privatizare și 
Control Comercial.

Suspendările și retragerile autorizației de funcționare vor fi 
înscrise și' în autorizații și vor fi aduse la cunoștința Gărzii 
Financiare și a Poliției municipiului Deva.

Art.14. - Prezentul Regulament se comunică
- Prefecturii Județului Hunedoara
- Primarului municipiului Deva
- Secretarului Primăriei
- Serviciului Administrația Publică Locală
- Biroului Privatizare Control Comercial
- Garda Financiară
- Poliția municipiului Deva
- Mass media locală

•-
ANEXA 1.1

la Hotărârea Consiliului local Deva, Nr. 59/1999 
TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI LOCAL 

(ACTE SOLICITATE) 
SOCIETĂȚI COMERCIALE

1. Cerere tip la care se anexează în copii xerox;
2. Certificat de înmatriculare de la Camera de Comerț;
3. Certificat de la Direcția Generală a Finanțelor Publice;
4. Dovada deținerii în legalitate a autoturismului (certificat de 

înmatriculare și contract de închiriere (dacă este cazul);
5. Certificatul de verificare metrologică a aparatului de taxat;
6. Taxa firmă, reclamă (dacă este cazul);
7. Documentul deținerii în legalitate a stației radio (dacă este 

cazul);
8. Dovada achitării impozitelor la bugetul local.

PERSOANE AUTORIZATE POTRIVIT DECRETULUI 
LEGE 54/ 1990

1. Cerere tip la care se anexează în copii xerox;
2. Autorizația potrivit Decretului lege 54/ 1990 vizată pentru 

anul în curs;
3. Dovada deținerii în legalitate a autoturismului (certificat de 

înmatriculare și contract de închiriere (dacă este cazul);
4. Certificatul de verificare metrologică a aparatului de taxat;
5. Taxa firmă, reclamă (dacă este cazul);
6. Documentul deținerii în legalitate a stației radio (dacă este 

cazul);
7. Dovada achitării impozitelor la bugetul local.
NOTĂ: Se eliberează autorizația de funcționare pe fiecare 

autoturism în parte

X. Deva, 2 aprilie 1999

ANEXA 1.2 
la Hotărârea Nr. 59/1999 

CERERE 
pentru obținerea autorizației de funcționare în vederea 
desfășurării activității de transport persoane în regim 

taxi

Subsemnatul_______________ , în calitate de reprezentant
al________________ , cu sediul în__________________ , vă rog să
eliberați autorizația (-ile) de funcționare pentru autoturismul (-ele)

Pentru a desfășura activitatea de transport în regim de taxi...
Declar că actele care însoțesc prezenta cerere sunt valabile și 

corespund cu originalul.
Taxa de autorizare___

nr.________din data de____
Data,________________
Semnătura și ștampila,

lei s-a achitat cu chitanța

Deva, 2 aprilie 1999 j

r x

Deva, 2 aprilie 1999

Hotărârea nr. 69/1999 
privind stabilirea parcărilor cu plată de 

pe raza municipiului Deva precum și 
taxele de parcare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA,

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către 
Primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, prin care se 
propune stabilirea parcărilor cu plată de pe raza municipiului Deva 
precum și taxele de parcare;

în baza art. 42 din Legea nr. 27/ 1994, republicată, privind 
impozitele și taxele locale,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin 2, lit. “g” și “f”, 
precum și ale art. 28 alin. 1 și 2 din Legea administrației publice 
locale nr. 69/ 1991, republicată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Stabilește următoarele parcări cu plată în municipiul 

Deva.
- Piața Gării;
- Piața Unirii;
- Piața Victoriei în fața IPH S.A.;
- Piața Victoriei în spatele Casei de cultură;
- strada M. Eminescu colț cu strada Călugăreni (Casa 

mortuară);
- strada M. Averescu între bl. 21 și Hotel Sarmis;
- Zona Hotel Sarmis, magazin Ulpia, magazin Ulpița;
- B-dul 1 Decembrie între B-dul I. Maniu și Piața Victoriei;
- Zona Pieței centrale agroalimentare;
- parcarea de la Consiliul județean și din fața Prefecturii 

județului Hunedoara.
Art. 2. - Stabilește taxa de parcare în sumă de 1500 lei/ oră/ 

autoturism începând cu data de 1.05.1999.
Art. 3. - în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei, executivul va organiza licitația pentru concesionarea 
acestei activități.

Dacă nu există solicitări se va organiza ca activitate proprie a 
Consiliului local al municipiului Deva.

Art. 4. - Pe data adoptării prezentei hotărâri se revocă 
Hotărârile Consiliului local nr. 21/ 1994 și nr. 72/ 1998.

Deva, 2 aprilie 1999X.
ANEXA 

la Hotărârea Consiliului local Deva, 
Nr.70/1999

Străzile din municipiul Deva pe care este interzisă 
circulația autovehiculelor cu o greutate mai mare 

de 1,50 tone
- Strada 22 Decembrie (între Piața Victoriei și intersecția cu 

Strada M. Kogălniceanu);
- B-dul Nicoale Bălcescu;
- Strada Mărăști;
- Strada Carpați,
- Strada Mihail Kogălniceanu;
- Strada Mihai Viteazu;
- Strada Ion Creangă;
- B-dul luliu Maniu;
- Strada Avram lancu;
- B-dul Decebal,
- B-dul 1 Decembrie;
- Piața Unirii;
- Piața Victoriei;
- Strada Gheorghe Barițiu;
- Aleea Patriei;
- Strada Ion Luca Caragiale;
- Strada Titu Maiorescu.

Deva, 2 aprilie 1999

Hotărârea nr. 70/1999 
privind stabilirea unor măsuri de acces pe unele străzi din municipiul Deva 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către 

primarul municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, prin care se 
propun unele măsuri de acces pentru străzi din municipiul Deva,

în temeiul Decretului nr. 328/ 1966 privind circulația pe 
drumurile publice precum și ale art. 20 alin. 2, lit. “i”, art. 28 din 
Legea administrației publice locale nr. 69/ 1991, republicată

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se interzice accesul autovehiculelor cu tracțiune 

animală, precum și al autovehiculelor cu tracțiune mecanică cu o 
greutate mai mare de 1,5 tone/ osie, pe străzile din municipiul Deva 
cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pot circula pe străzile prevăzute la art. 1, pe baza unei 
autorizații eliberate de către primar, și autovehiculele cu o greutate 
mai mare de 1,5 tone, în următoarele condiții:

a) autovehiculele care aparțin unor instituții publice, agenți 
economici sau persoane fizice care au sediul sau domiciliul, după 
caz, pe străzile respective;

b) autovehiculele aparținând unităților militare, poliției, 
pompierilor, jandarmilor, gardienilor publici și salvării în cazul 
intervențiilor de orice fel;

c) autovehiculele folosite în scopul curățeniei orașului, 
reparației și întreținerii străzilor respective, precum și cele destinate 
colectării de deșeuri și serviciilor funerare;

d) autovehiculele care asigură aprovizionarea unităților 
^comerciale, de producție și prestări servicii situate pe aceste străzi,

dacă greutatea acestora (inclusiv marfa transportată) nu depășește 
10 tone;

e) autovehiculele care transportă materiale pentru construcțiile
ce se realizează pe aceste străzi, dacă nu au alte posibilități de 
acces; '

f) autovehiculele destinate transportului în comun de călători, 
în cazul traseelor aprobate;

g) autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populației cu 
combustibili de orice fel, precum și cu butelii de aragaz.

Accesul autovehiculelor care asigură aprovizionarea unităților 
comerciale, de producție și prestări se’rvicii, care nu au asigurată 
parcare proprie, se va putea face numai între orele 22,00 - 6,00.

Art. 3. - Pentru eliberarea autorizației de liber acces, proprietarii 
autovehiculelor prevăzute la art. 2, literele "d" și “g", datorează o taxă 
de 15.000 lei/ zi, 100.000 lei/lună, sau de 1.000.000 lei/ an.

Art. 4. - începând cu vineri, ora 18,00 și până luni ora 5,00, pe 
B-dul 1 Decembrie, pe porțiunea cuprinsă între intersecția cu B-dul 
I. Maniu și Piața Victoriei, este permis doar accesul pietonilor.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri 
constituie contravenție și șe sancționează potrivit regulamentului 
de aplicare a Decretului nr. 328/ 1966 modificat și completat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 890 /1998.

Art. 6. - Pe data prezentei, Hotărârile nr. 147 și 164/ 1998 se 
revocă.

Deva, 2 aprilie 1999



VÂNZĂRI .
CUJVDPARARI

• Predau loc de mormânt 
în cimitirul romano-catolic. 
Deva, tel. 213793. (2593)

• Vând casă, curte, gră
dină, trifazic, apă, posibilități 
gaz.Leșnic. Tel. 219088. 
(2008)

• Vând casă. Deva, str. 
Vînătorilor, nr.24, (lângă 
Sala Sporturilor), 380 mili
oane, negociabil. Tel. 
227965. (2576)

• Vând apartament în vilă 
- 3 camere, mansardă, de
pendințe, garaj și Cielo, an 
fabricație 1996, 45000 km, 
persoană fizică. Tel. 092 
234061.(3405)

• Vând apartament cu o 
cameră, ultracentral, Deva. 
Tel. 094 440598, 094 
700055.(2019)

• Vând două garaje 48 
mp, 30 milioane, Călugă- 
reni. 214859. (3410)

• Vând casă în Boșorod, 
nr. 93, sau schimb cu apar
tament în Deva. Tel. 
217553. (3407)

• Vând casă în Banpotoc, 
cu dependințe, ocupabilă 
imediat. Tel. 092 788365. 
(3408)

• în 19 mai 1999 se vinde 
la licitație publică, la Jude
cătoria Deva, biroul execu
torilor judecătorești, aparta
ment 3 camere, situat în 
Deva, b-dul Decebal, bl.5, 
ap.72. (3411)

• Vând urgent apartament 
2 camere, preț 40.000.000 
lei, negociabil. Tel. 624206. 
(8892)-

• Vând garsonieră bd. 
Dacia, G, etaj 3, telefon, 
balcon închis, cablu TV, 
gresie bucătărie. Pentru 
relații la tel. 722998 (2785)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, Orăștie, Pri- 
cazului, bloc 26/30, 68 mili
oane, tel. 247201 (3756)

• Vând motocicletă Pla
neta 5. Tel. 730080. (2590)

• Vând autobuz lkarus,38 
locuri. Tel. 219320, 092/ 
373178.(3414)

Aveți probleme 
financiare?

APELAȚI LA SECTORUL-P0BUCITATE 
^dtfzlARULUI NOSTRU!
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DEVA SERVICII PAGING
Bd. Decebal, bl. P, Parter, Tel. 054 212 726

Kadett 1600 Diesel, nerulate 
în țară. Tel. 241653 sau 092 
260922. (2596)

• Vând urgent, convena
bil, două Dacia, fabricație 
1977-1984, înmatriculate, 
stare perfectă. Tel. 227876. 
(2020)

• Vând tractoare U650, 
combine C12 și C14 și 
utilaje agricole. Tel. 092/ 
777302(2064)

• Vând VW Transporter, 
8+1 locuri, Diesel, 1600 cmc 
și dozator Fresco, 3 capete, 
tel. 240744 (3757)

• Vând piese auto și dife
rite motoare Diesel. Tel. 057 
466192, 466552. (3612)

•Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar. 
Tel. 094 859958, 092 
743712. (3649)

• NOU. S-a deschis 
Magazinul second hand cu 
îmbrăcăminte import Ger
mania, în cartierul Progre
sul, str. Horea (lângă libră
rie), zilnic orele 9-17.

• Vând instalații încălzire 
centrală și apă caldă, pentru 
case și apartamente, import 
Germania. Tel. 241653 sau 
092 260922. (2596)

• Vând calculatoare 486 
și Pentium, 1.950.000 - 
3.950.000 lei, garanție, ser
vice, încărcări programe. 
Tel. 211798. (3404)

• Vând 7 stupi cu albine, 
500.000/bucată, barcă 4 
locuri 2.200.000, Telecolor - 
960.000. Tel. 622239. 
(3420)

• Vând două vaci cu vitei 
și un tăuraș. Almașu Sec, 
98, tel. 625782. (3424)

• Vând “Vulcanizare” 
complet echipată, în Timi
șoara. Tel. 056/209645. 
(3415)

• Vând abricht, motor mo- 
nofazic, căruță pe cauciuc, 
pentru 1-2 cai. Simeria, 
Kogălniceanu, 24. (2023)

• S.C.vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(0137)

• Vând vitrine și rafturi
frigorifice, congelatoare, 
agregate pentru camere 
frigorifice, import Austria. 
Asigur montaj. Tel. 094/ 
620060, 094/154271
(6897)

• S.C. Prodsim SRL Si
meria vinde din stoc rezer
voare combustibil pentru 
stații benzină. Informații 
suplimentare tel. 054/ 
260837 (2091)

• Materiale pentru 
amenajări interioare, ta
van suspendat, cărămizi 
sticlă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată mine
rală, toate din import la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 
092/740048. (3753)

• Vând talon Dacia 1300, 
boxe, amplificatoare, mi
xere, efecte de lumini, 
mașini de fum, noi sau sec
ond hand. Tel. 058/752321 
(3758)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12A. Tel. 233246

• Vând placă bază calcu
lator K6-350 MHz, interfață 
video-IMB. Tel. 718657 
(2792)

• Vând familie albine. 
Informații familia Vîlcean 
llie, sat Subcetate, nr. 136, 
Hațeg. (9599)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, plata anticipat. 
Tel. 216590, după ora 20.

OFERTE DE
SERVICII

• T ransport marfă interna- 
țional cu Mercedes 8/4, 
reduceri contracte. Tel. 094 
522754. (3646)

• Societate comercială 
angajează mecanic de 
întreținere mașini de cu
sut, vechime în muncă 10 
ani, vârsta 35-45 ani, 
salariu 200 DM. Tel. 
213964, orele 8-16. 
(3413)

• Angajez ospătare (fete), 
cu cazare, mâncare. Clo- 
potiva, tel. 094 601595. 
(3412)

• Oferim locuri de muncă. 
Condiții: studii medii, 
prezență agreabilă, câștiguri 
cuprinse între 1,5-3 mii.lei/ 
lună. Informații la tel. 054/ 
713962 (2086)

• Tânăr, 34 ani, abil, studii 
medii, calificare electrician, 
șofer B, caut serviciu. Tel. 
543505.

(tEOMEMORARI

• Cu aceeași nemărgi
nită durere amintim celor 
care l-au cunoscut că azi, 
7 mai 1999, se împlinesc 
6 săptămâni de când a ple
cat pe drumul fără întoar
cere

LAZĂR NEAMȚr
fost veteran de război. Flori 
și lacrimi pe mormântul lui. 
Familia. (2591)

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 8 mai, 
când se împlinește un an 
de când a plecat dintre noi 
pe drumul fără de întoar
cere

VICHIENTE OANĂ
din Păuliș. Te vom plânge 
mereu cei care te-am iubit. 
Soția, copiii și nepoțeii. 
Dumnezeu să-l odihneas- 
că! (2589)

• Au trecut 6 luni de 
lacrimi și durere de la 
pierderea pentru totdea
una a dragei noastre

DACIANA
Părinții, fratele, copilul 

și cei apropiați nu te vor 
uita niciodată. Dumnezeu 
să o odihnească în pace! 
Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă di
mineața, 8 mai, la 
Biserica Sf.Nicolae Deva. 
(3416)

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE 
Groupe Societe Generale

B.R.D. A MAJORAT DOBÂNZILE LA DEPOZITELE PE TERMEN ÎN LEI, 
constituite de persoanele fizice

zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095
• Cu plata
dobânzii lunar - 60 61 62 63 64 65
• Cu plata
dobânzii la expirare 45 46 47 60 62 63 64 65 66 75 90

Dobânzile cuvenite pot fi capitalizate de către deponent - în cazul depozitelor cu plata 
dobânzilor lunar, sau automat - în cazul depozitelor cu plata dobânzilor la expirarea termenului. 
Prin capitalizarea noilor niveluri de dobânzi, veniturile anuale corespund următoarelor 
randamente (dobânzi):

Termen Nivel dobândă obținut prin capitalizare, în cazul
depozitelor cu plata dobânzilor:

lunar (% pe an)la expirarea termenului (% pe an)

BRD nu percepe comisioane la constituirea și desființarea depozitelor.
Depozitele constituite de persoanele fizice’sunt garantate potivit Legii nr. 88/ 1997.

1 lună 79,59 79,59
2 luni 81,30 80,40
3 luni 83,04 79,51
6 luni 84,78 74,24
9 luni 86,55 72,92
12 luni 88,33

• Amintim tuturor celor 
care l-au cunoscut pe

CORNELIU 
LĂPĂDĂTONI

din Ostrov că se împlinesc 
3 ani de la trecerea lui în 
neființă. Slujba de po
menire va avea loc dumi
nică, 9 mai 1999, la Bi
serica Ortodoxă din Os
trov. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Soția 
Anuța, fiul Neluțu, nora 
Nuți, nepoata Ana- Maria 
și socrul loan. (2790)

SC 
ROMAVICOM 

SRL DEVA 
Fermă particulară 

de păsări situată în 
Mintia, zona Mureș, 
platforma Casa Agro
nomului, vinde pui vii 
zilnic, între orele 7-15. 
Informații suplimen- 

tare la telefon 233484.

VINDE:
CASE OF MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT1500 ER*7este destinată pentru 
înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
■7 Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat la 4 

grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

7 Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
7 Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 1.400 

articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

7 Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul casierului, codul 

fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)
7 Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

7 Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$* TVA

L INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124SAU LA SEDIUL SOCIElțll Â

• Au trecut 6 săptămâni 
de la trecerea în neființă a 
prietenului nostru

BOCAN GHEORGHE 
(BOBI)

înălțăm smerită și fier
binte rugă bunului 
Dumnezeu pentru odihna 
și pacea lui eternă. Ple
când prea devreme dintre 
noi, prin moralitatea, înțe
lepciunea, noblețea su
fletească și marea lui bu
nătate, lasă în sufletele 
noastre un gol dureros. 
Condoleanțe și supremă 
alinare familiei greu încer
cate. Dumnezeu să-l odih
nească! Familia dr. Cră- 
ciunescu și Dăscălescu. 
(2794)

PpJ DECESE

• Familia Sabou anunță 
cu adâncă durere în suflet 
pierderea celui care a fost 
prea bun tată, socru și bunic

SABOU AUREL
decedat în 27 aprilie 1999. 
înmormântarea a avut loc 
în data de 01 mai 1999, în 
satul Rădulești. Nu te vom 
uita niciodată! (2791)

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Și EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva



Cuvântul liber 7 MAI 1999

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, din 
str. Depozitelor, nr.17 (situat în incinta 

SCDOMCAMIONDEVA)
mărfuri de calitate europeană din import la prețuri 

accesibile:
O pal melaminat în 30 nuanțe;
3 folie cant asortată de 19 și 28 mm;
3 blaturi bucătărie cu suprafață termoizolată;
O chiuvete inox marca BLANCO;
O accesorii mobilă (balamale zincate cu arun

cător, șuruburi, balamale, îmbinare și confirmare, 
mânere diferite mărimi șl nuanțe);

O bordură PVC de 19 și 28 mm în nuanțe diferite;
O ornamente diferite profile și culori;
O glisiere diferite dimensiuni;
O șină culisar;
O rotile mobilă;
O balamale uși sticlă mobilă.
Program de lucru: zilnic, ora 7,30, ora 17, inclusiv 

sâmbăta.
Informații suplimentare la telefon 054/233443.

AGENȚIA DE OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ

Centrul de Formare Profesională
Hunedoara Deva in colaborare cu 

ASOCIAȚIA “ALTER EGO”
_____________ Organizează un

"Curs de perfecționare în activitatea de MANAGER"
începând cu data de 15 mai a.c.

TEMATICA CURSULUI: 
/-Management 
^Managementul resurselor umane
> Marketing
/-Gestiune financiară. Contabilitate informatizată
> Legislația muncii 
>lnformatică economică.
Durata cursului este de 5 luni. înscrierile se fac 

la Agenția de Ocupare și Formare Profesională, 
camera 14, zilnic, între orele 9-15.

La terminarea cursului se vor emite diplome. 

MELĂMINĂȚxS 
(diverse culori) 

lată oferta noastră specială!
Informații suplimentare la tel. 054/ 223350, 

233137, int. 148 sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor nr. 5.

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

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
♦

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

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

toată gama de conductori si cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se" comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 
___ - maximum 5 zile.
—— Informații la telefon

054/232946. I
MCM SANITFARM 

VET SRL

Vinde din stoc 

CONCENTRATE FURAJERE 
VIPROMIN 2000 SALONTA

agricole
Câutănraîsti -Mu>.uii pentru 
județul Hunedoara
Tel: 054/234552
Depozit: Deva, str. Horia, nr.57

092-701020
RANDAMENT PRODUCTIV BUN
LA PREȚURI AVANTAJOASE.

--- is

i COLECTARE ORIGINALI
NUMfil din crcAc'e mc*l ole Germcmei șl Otandei

SORTARE PE SEZOANE >
REDUCERE DE BUN VENIT «dl———.

3%

SANATORIUL 
TBCGEOAGIU

anunță selecție de 
oferte pentru lucrarea 
publică "Reparații la 
alimentarea cu apă a 
Sanatoriului”. Caietul 
de sarcini se poate ri
dica de la sediul Sana
toriului începând cu 
data de 06.04.1909,

. Informații la tel.: 
648884;648766.

Societate 
comercială

Angajează 
agenți comerciali 
pentru Orăștie și 

Petroșani.
Condiții: studii 

medii, vârsta maximă 
30 de ani, carnet auto, 
mașină personală 
(avantaj), C.V. și foto 
pe adresa: str. Călu- 
găreni, nr.14, Deva.

SCRL 
Bibliofor 
SA Deva
Intenționează să-și 

autorizeze spațiile din 
Brad, Gurabarza, Sime- 
ria, Călan, Hunedoara, 
Ghelar, Petrila, Petro
șani, Vulcan, Lupeni și 
Uricani, din punctul 
de vedere al protec
ției mediului.

Eventualele con
testații se depun la se
diul Agenției de pro
tecție a mediului - str. 
A. Vlaicu.

PUBLICITATE

"CiraâKTCL 
WEEK"

ȘTIRILE

ARBITRII SI OBSERVATORII - ETAPA 
DIN 9 MAI

DIVIZIA D
MIN. ANINOASA - MIN. GHELARI, arbitri: Claudiu Durlescu, 

Călin Orbonaș și loan Clinei, obs. Mircea Pădurean.
MIN. BĂRBĂTENI - FC DACIA ORĂȘTIE: Adrian Radu, 

Daniel llincea și Erno Magyari, obs. Marian Dima.
CIF ALIMAN BRAD - MIN. TELIUC: Adrian.Costea, Tiberiu 

Nistor și Claudiu Crăciuneac, obs. Nicolae Stanciu.
VICT. CĂLAN - FC PAROȘENI VULCAN: Marin Ormenișan, 

Ciprian Câriigeanu, llie Pană, obs. Lazăr Kelemen.
CONSTR. HUNEDOARA - CFR MARM. SIMERIA: Petru 

Popa, Cristian Lazăr și Ionel Cârstea, obs. loan Simion.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
CASINO ILIA - ENERGIA DEVA: Traian Melha, N. Sebeș și R. 

Răsădeanu, obs. Doru Toma.
SANTOS BOZ - VICT. DOBRA: Ion Mândru, A. Lagu și V. 

Gherghel, obs. Emil Muntean.
UNIREA VEȚEL - GLORIA GEOAGIU: Ionel Adam, C-tin 

Dineș și N. Albulescu, obs. Alex. Groza.

în returul semifinalelor Cupei României la fotbal 
STEAUA - DINAMO 3-1 (în tur 2-1);
FCM BACĂU - RAPID 2-1 (în tur 0-1). 
S-au calificat pentru finală STEAUA și RAPID.

ANUNȚ IMPORTANT>
SC Industrie mică și servicii Alba

loc. Sintimbru, str. Șos. Națională nr. 16, jud.
Alba

Vinde la cele mai mici prețuri:
1) BLOC CERAMIC MIJLOCIU

290/140/138 mm - 2045 lei/buc.
2) CĂRĂMIDĂ NORMALĂ PLINĂ

240/115/63 mm - 900 lei/buc.
Prețurile nu includ TVA.
Pentru informații sunați la telefoane: 

058842249 sau 058842232.

SC MOL România Petroleum 
Products SRL

SUCURSALA ARAD
angajează pentru Deva

VÂNZĂTORI-GESTIONARI
Condiții: - vârstă cuprinsă între 21-35 ani

- studii medii (cu Diplomă Bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul comerțului
- cunoștințe operare PC
- domiciliul stabil în Deva

Avantaje: - cunoașterea limbii maghiare
- carnet conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum Vitae, scrisoare de intenție, copie după 
diploma de studii, fotografie, cazier juridic - la adresa: Stația de deservire carburanți 
MOL 2000-Deva, Calea Zarandului, DN 7, cod 2700 - în atenția d-lui Varga Iuliu.

Data limită de uepunere a dosarelor este 15 mai 1999, cererile trimise după data 
limită nemaifiind luate în considerare.


