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Facultăți de stat
r

la Deva
Potrivit celor declarate de către prefectul județului 

Hunedoara, dl. Nicolae Stanca, în cadrul conferinței de 
presă ce a avut loc miercuri la Deva din toamna acestui 
an în municipiul reședință de județ vor funcționa două 
facultăți de stat. Este vorba de o facultate de fizică a 
mediului și una de fizică medicală. Durata învățământului 
este de 5 ani și va cuprinde într-o primă fază 50 de 
studenți pentru fiecare facultate în parte.

Prefectul județului a mai precizat că în aceste zile se 
efectuează acreditarea celor două instituții, lucru posibil 
și prin contribuția mai multor sponsori din municipiu, 
care au sprijinit financiar demersul de înființare a 
facultăților de stat la Deva. (C. P.) _
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VREMEA
Vremea va fi instabilă, 

cu cerul temporar noros. 
Local vor cădea ploi ce 
vor avea caracter de 
aversă, însoțite de 
descărcări electrice. 
Izolat, cantitățile de apă 
vor depăși 15 i /mp. Se 
vor semnala intensificări 
ale vântuiuide scurtă 
durată . Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între 9 și 13 grade, iar 
maximele între 18 și 23 
grade. (Lucian NISTOR)
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Guvernul și-a McDonald’s
asumat răspunderea

^oi la amiază, în ședința camerelor reunite ale J Parlamentului, Guvernul României și-a asumat 
. răspunderea pentru proiectul de Lege privind accelerarea 
reformei. Acest proiect modifică nu mai puțin de șase legi: 
Legea privatizării, Legea leasing-ului, Legea falimentului, 
Legea societăților comerciale, Legea garanțiilor mobiliare și 
Legea de funcționare a Curții de Conturi. Constituția 
stipulează că Executivul își poate asuma răspunderea în 
fața legislativului doar pentru un proiect de lege, un pro
gram sau o declarație de politică generală, nu pentru un 
pachet de legi.

la Deva
Cu o zi înaintea deschiderii 

pentru public a restaurantului 
McDonald's ta Deva, firma 

a 
de

10,

Urmează moțiunea de 
cenzură

Totuși, premierul Radu Vasile a considerat necesar 
să asume răspunderea Guvernului pentru mai multe legi, 
apreciind că ele condiționează direct accelerarea și 
simplificarea procesului de privatizare, iar modificarea 
lor ar fi întârziată dacă s-ar aștepta dezbaterea în 
Parlament. De altfel, a mai menționat primul ministru, 
modificarea acestor legi este o condiție a Băncii Mondiale 
tocmai în ideea ușurării și urgentării reformei în România.

De cealaltă parte a baricadei, opoziția și-a exprimat 
dezacordul cu această procedură pe motiv că se încalcă 
prevederile constituționale și ar crea un precedent 
pentru guvernele viitoare de a-și asuma răspunderea

“McDonald’s România" 
organizat o seamă 
manifestări promoționale.

Dimineața, ta ora 
personalul restaurantului l-a
întâmpinat pe primii ciienți intr- 
o atmosferă festivă, de mare 
antren. Pentru cei 25 de copii ai 
grupei pregătitoare de ia 
Grădinița cu Program Normai 
Nr.4 din Deva a fost organizată 
o adevărată petrecere • cu 
muzică, dans, Jocuri și 
scamatorii, care de altfel s-au 
dovedit cete mal îndrăgite de 
copii; sufletul petrecerii a fost 
Ronald Mc Donald, mascota 
companiei Mc Donald's,'cu
noscut peste tot ca "prietenul 
tuturor copiilor”.

După o asemenea distracție 
(de care copiii vor mai avea 
parte in fiecare iună), micuții 
preșcolari au devenit și primii 
consumatori ai câtorva produse 
din meniul restaurantului, 
pentru ca în final să se bucure 
din plin de pachetele cu surprize 
dăruite fiecăruia, pe măsura 
vârstei și preferințelor lor.

Georgeta BÎRLA
(Continuare in pag. 2)
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întâlnirea prefectului 
județului, dl. Nicolae 
Stanca, cu ziariștii, de 
miercuri, de la Deva, a 
adus în prim plan situația 
economico-socialăîn care 
se regăsesc principalele 
activități de bază, în spe
cial mineritul și siderurgia.

Prefectul județului a 
subliniat faptul că în primul 
trimestru al anului 1999, în 
special mineritul a 
înregistrat mari pierderi. 
“Numai în Valea Jiului 
aceste pierderi se ridică la 
13,95 miliarde de lei, 
cauzele ce le-au 
determinat fiind de natură 
obiectivă sau subiectivă.” 
în principal, a apreciat dl 
Nicolae Stanca, pierderile 
de la Compania Națională 
a Huilei Petroșani se 
datorează grevelor din 
ianuarie - februarie când 
datorită întreruperii 
lucrului programele de 
extracție a cărbunelui nu 
au putut fi respectate.

Situația dificilă în care 
se regăsește mineritul din 
Valea Jiului, s-a mai spus, 
a determinat o analiză 
atentă a stadiului 
îndeplinirii programelor, 
fapt concretizat printr-un 
plan de reducere a 
cheltuielilor. în acest sens

se intenționează
reducerea cheltuielilor 
materiale cu 713
miliarde de lei, a celor de 
transport cu 7,3
miliarde, la energie cu 19 
miliarde, precum și a 
celor din exploatare, a 
cheltuielilor cu regia și nu 
în ultimul 
personalul 
Referitor 
măsură, 
persoane
redistribuite din locurile 
indirect productive către 
cele de producție. Dintr- 
un total de 3,98 milioane 
tone de cărbune 
programate pentru 1999, 
CNH a contractat doar 
3,1 milioane tone 
cărbune.

Referindu-se 
stadiul privatizării 
județ, prefectul

rând cu 
indirect, 

i ultima 
de 
fi

la
500 

vor

de

la 
în 
a 

informat pe cei prezenți
că în trimestrul I 
procentul de realizare a 
privatizării societăților 
comerciale a fost doar de 
60,86 la sută. în context 
s-a mai apreciat că în 
județul nostru numărul 
șomerilor este foarte 
mare, fapt ce creează 
mari dificultăți din punct 
de vedere social.

Corne! POENAR

McDonald’s a deschis 
primul restaurant 

McDrive 
din Deva!

Ești binevenit și așteptat cu drag la McDrive din Deva! 
(intersecția Calea Zarandului / Str. Iuliu Maniu). 

Din 14 mai 1999, ora 7 dimineața.

Dumitru GHEONEA

■i plitaiti
Pnztu»|ti 
comanda

(Continuare în pag. 2)

McDonalds i

Reitaurantul 
întregii familii
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La Zam

Comerțul se luptă să 
supraviețuiască

FOTBAL
O DIVIZIA A

Aflați la o distanță considerabilă față de oraș, 
locuitorii din comuna Zam sunt nevoiți să-și facă 
aprovizionarea apelând la magazinele sătești. 
Dacă până înainte de 1989 singurele unități 
comerciale erau doar cele de stat, acum 
privatizarea în domeniul comerțului s-a extins și 
în mediul rural. Numai în localitatea Zam 
funcționează, pe lângă vechile magazine de stat, 
alte nouă societăți comerciale privatizate. Ca 
peste tot, și la Zam comerțul de stat se luptă să 
supraviețuiască, în timp ce privatizaților le merge 
puțin mai bine.

La magazinul neălimentar Zam, 
aprovizionarea cu articole de sezon a fost făcută 
recent. Doamna Adina Jurca, lucrător gestionar, 
ne-a spus- că aprovizionarea se bazează 
îndeosebi pe comenzile clienților. Articolele 
expuse pe rafturi sunt diversificate, însă nu în 
cantități mari: “Aducem în general mărfuri ce se 
solicită la sate, chit că nu sunt prea ieftine: unelte 
agricole, articole sport, obiecte de lenjerie, 
cosmetice etc. Foarte căutate au fost în acest 
sezon semințele tratate de porumb (13.450 lei/ 
kg), cartofi (5.500 lei/ kg), sfeclă furajeră (8.000 
lei/ kg), oferite pe cupoane."

Cu toate că, din lipsa banilor, cumpărătorii 
sunt puțini, magazinele de stat mai supraviețuiesc, 
realizând în lunile bune venituri care depășesc 
planul stabilit. De pildă, la magazinul nealimentar 
Zam s-au realizat pe luna aprilie 21 milioane lei, 
față de 18 milioane lei, cât a reprezentat planul.

în clădirea alăturată funcționează magazinul 
alimentar, aparținând tot Cooperativei de consum 
Zam. “Vânzările au scăzut mult în ultimul an, din

cauza numeroșilor șomeri și disponibilizați. Faptul 
că s-au închis cariera și depozitul s-a resimțit și 
în comerț, dovadă fiind slabele noastre realizări 
(în jur de 12 milioane lei/ lună)”, ne-a spus dna 
Cornelia Popescu, lucrător gestionar. Dintre 
produsele alimentare existente în magazin, cele 
mai solicitate sunt zahărul, uleiul, dulciurile, 
sucurile, dar și mezelurile proaspete, aduse 
săptămânal de la abatorul Fornădia. 
Aprovizionarea cu pâine se face de două ori pe 
săptămână, de la brutăria cooperativei.

Situată în apropierea școlii generale, SC 
Leonidia Prodex SRL oferă potențialilor 
cumpărători o gamă largă de produse alimentare 
și nealimentare. De remarcat este curățenia și 
prospețimea localului, multitudinea de mărfuri, 
aranjate cu bun gust și prețurile vizibil afișate. 
Conducerea unității și aprovizionarea se află în 
sarcina dnei Laura Bedea, administrator. "Numărul 
șomerilor a crescut considerabil și implicit a 
scăzut puterea de cumpărare. Am încercat să 
aducem de toate, ca omul să găsească aici cele 
de trebuință. însă mai degrabă se solicită dulciurile 
(având în vedere că funcționăm lângă școală) și 
băuturile servite la bar”, ne-a mărturisit dumneaei.

Așadar, magazinele sătești și cele privatizate 
de pe raza comunei Zam se zbat să asigure 
potențialilor cumpărători o gamă vastă de 
produse. Numai că puterea de cumpărare 
stabilește limite exacte între ceea ce este absolut 
necesar traiului și ceea ce mai poate suferi 
amânare până la următoarea chenzină sau ajutor 
de șomaj.

Cristina CÎNDA

Guvernul și-a asumat 
răspunderea

(Urmare din pag. 1) 

pentru pachete întregi de legi. 
Ca urmare, principalul partid 
din opoziție, PDSR, a declarat 
că va depune o moțiune de 
cenzură în Parlament împotriva 
Guvernului Radu Vasile. A și 
adunat semnăturile necesare, 
în principal de la propriii 
membri, dar și de la PUNR, PRM 
și PNR, mizând și pe votul unpr 
parlamentari independenți. 
Dacă moțiunea trece, cade 
Guvernul, dacă nu trece, 
proiectul de lege se consideră 
adoptat și poate deveni lege.

Premierul Radu Vasile, alți 
membri ai coaliției nu dau nici 
o șansă moțiunii de cenzură, 
întrucât, cred ei, cei care ar 
vota-o s-ar situa împotriva 
reformei și a privatizării, ceea 
ce nu le-ar da bine la

Vineri 
14 mai
TVR 1

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 
Premiile Uniunii Criticilor 
Muzicali 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.00 
Ceaiul de la ora 5 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Mare 
ți-e grădina! (cabaret TV) 
22.00 Fetele din Piața 
Spaniei (dramă Italia 1997, 
p. I) 23.30 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
9.00 Lumină din lumină 

(r) 9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale Kim Wilde, 
George Michael (p. l/r)
11.10 Miracole (s/r) 12.00 
Cu ochii’n 4 (r) 13.00 

fotografie în această 
perioadă atât de grea pentru 
țară. Nici autorii moțiunii nu- 
și pun mari speranțe în 
reușita ei. Ei nu vor cu orice 
preț căderea Guvernului, ci 
vor să mai facă un exercițiu, 
înscris între obiectivele 
opoziției, acela de a ține per
manent în șah puterea, de 
a-i arăta mai ales greșelile, 
nu și drumul bun ce trebuie 
urmat. Dacă moțiunea va 
cădea, și cu siguranță că 
așa se va întâmpla, legile 
pentru care Executivul își 
asumă răspunderea vor 
putea fi aplicate imediat, în 
forma dorită de acesta, fără 
ca parlamentarii să le poată 
modifica. Ar fi o gură de 
oxigen extrem de necesară 
pentru reformă.

Rebelul (s, ep. 49) 13.45 
TVR Craiova 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 36) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 855)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive 
românești (s) 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.00 Căsuța din 
prerie (s, ep. 26)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 
12.00 Cronici paranormale 
(s) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 O șansă pentru 
fiecare 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 68, 69) 19.00 
Observator 20.00 Un 
polițist paranormal 2* (f. SF 
SUA1994) 21.30 Baywatch 
Nights (s, ep. 28) 22.15

McDonald’s 
la Deva 

(Urmare din pag. 1) 

in cadrul conferinței de 
presă ce a avut ioc în incinta 
restaurantului, di Cristian 
Savu, director cu probleme 
de relații cu publicul ai firmei 
" McDonald's România", a 
prezentat date interesante 
privind dezvoltarea rețelelor 
de restaurante McDonald's 
în România, cât și efectele 
pozitive pe care ie va avea 
prezența acestei companii 
multinaționale în municipiul 
Deva și în județ.

După ce întrebărilor 
adresate de ziariști ti s-au dat 
răspunsuri bine docu
mentate, cei prezenți au 
vizitat restaurantul și au 
degustat produse Mc 
Donald’s.

Seara de Ieri a fost 
rezervată oficialităților 
județene și locale.

De astăzi, restaurantul 
este deschis pentru public.

Observator 22.45 Viitorul 
începe azi (s, ep. 55)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Melrose Place (s/r)
11.45 Mercenarii (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s)
14.30 Planeta fantastică (s) 
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (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, 
îngerul negru (s, ep. 7)
21.30 Alien Nation - 
Polițistul din spațiu (f. SF 
SUA 1988) 23.20 Urmărire 
generală

ACASĂ
9.00 Prima oră 13.00 

Nimeni nu e perfect (s)

Rezultatele etapei de miercuri: CSM Reșița - Dinamo 
1 -1; FC Onești - FC Național 2-3; Rapid - Foresta 2-0; FC 
Argeș - Olimpia S.M. 3-1; “U” Cluj - Astra PI. 0-2; Univ. 
Craiova - Farul 1-0; Steaua - Gl. Bistrița 0-0; Petrolul - 
Ceahlăul P.N. 1-0; FCM Bacău - Oțelul Gl. 1-0.

CLASAMENTUL

Argeș; Olimpia - FC Onești; Foresta - CSM Reșița; FC 
Național - Rapid; Farul - Ceahlăul; Oțelul - Petrolul; Gl. 
Bistrița - FCM Bacău; Dinamo - Steaua.

1. RAPID 29 23 5 1 65-15 74
2. Dinamo 29 23 3 3 88-24 72
3. Steaua 29 16 7 6 51-29 55
4. FCM Bacău 29 15 8 6 39-30 53
5. FC Argeș 29 16 4 9 49-35 52
6. FC Național 29 17 1 11 56-39 52
7. Oțelul 29 16 2 11 43-28 50
8. Petrolul 29 13 5 11 43-39 44
9. Ceahlăul 29 13 3 13 47-46 42
10. Astra PI. 29 12 6 11 37-29 42
11. Farul 29 10 4 15 29-44 34
12. U. Craiova 29 9 6 14 35-43 33
13. Gl. Bistrița 29 9 6 14 44-53 33
14. FC Onești 29 9 3 17 40-60 30
15. CSM Reșița 29 5 10 14 26-56 25
16. Foresta 29 6 5 18 29-50 23
17. Olimpia 29 3 4 22 18-59 13
18.”U” Cluj 29 3 4 22 14-74 13

Etapa viitoare : U. Crai ova - “U” Cluj; Astra - FC

ARBITRII Șl OBSERVATORII - 
ETAPA DIN 16 MAI 

LLU LLLix L
PARÂNGUL LONEA - MIN. ANINOASA, arbitri: Ionel Adam, C- 

tin Dineș și Nic. Albulescu, obs. Lazăr Kelemen.
MIN. GHELARI - MIN. BĂRBĂTENI: Zoltan Gergely, Marian 

Lucaci și Ed. Kovacs, obs. Nicolae Stanciu.
DACIA ORĂȘTIE - CIF ALIMAN BRAD: Ion Mândru, C-tin 

Dănilă și Beniamin Popescu, obs. Emil Muntean.
MIN. TELIUC - VICT. CĂLAN: Daniel Dudaș, Remus Azamfirei 

și Robert Keksedy, obs. Sever Bogdan.
FC PAROȘENI-VULCAN - CONSTR. HUNED.: Adrian Costea, 

Tiberiu Nistor și Eugen Ambruș, obs. Marian Dima.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
RETEZATUL HAȚEG - UNIREA VEȚEL: Traian Melha, Daniel 

David și Claudiu Crăciuneac, obs. Mircea Pădurean.
VICT. DOBRA - CASINO ILIA: Valentin Gavrilă, Stelian Chiriță 

și Stelian Ștefan, obs. Stan Hanzi.

| Expoziție culinară
| Etta Universitate, în colaborare cu Restaurantul “Intim Story"
IDeva (situat la intersecția semaforizată a străzii Eminescu cu 

Oituz), organizează în perioada 10-20 mai, o expoziție cu 
| preparate culinare naturiste (ciorbe, mâncăruri, deserturi). La 
■ dispoziția celor care optează pentru un mod de viață sănătos 
I se află un stand de carte cu peste 70 de titluri, care le oferă 
| posibilitatea de a găsi remedii naturiste pentru diverse afecțiuni. 
■ După 9 ani de activitate Elta - Universitate a avut șansa verificării 
* imenselor beneficii ale alimentației naturiste și îi invită pe cei 
| interesați să se convingă singuri de acest lucru. Ar putea-o 
■ face împreună cu familia sau prietenii la o serată-surpriză, 
* care va fi desigur originală și plăcută. (V.R.)

14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor 
(s) 16.00 Celebri și bogați 
(s) 17.00 Maria Mercedes 
(s) 18.00 Știri 18.50 Real 
TV 19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 19)
20.20 Alegeți filmul 
preferat! 21.50 Real TV
22.20 Știri

PRIMA TV
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Maria (s) 15.00 Milady (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 
20.15 Celeste se întoarce 
(s) 21.00 Minciuna (s)
21.45 Surorile (s) 22.45 
Delicte și fărădelegi (co. 
SUA 1989)

HB©
10.00 Sfântul (f.a. SUA 

1997) 12.00 Totul despre 
sex (s) 12.30 Diavolul în

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

z
rochie albastră (f.a. SUA 
’95) 14.15 Unde-s doi... 
(co. romantică SUA 1995) 
16.00 Dragă, am micșo
rat copiii! (s) 16.45 Colț 
Alb (f.a. SUA ’91) 18.30 
Phenomenon (dramă SUA 
’96) 20.30 American 
Perfekt (dramă SUA 
1997) 22.15 Crimă
nepedepsită (co. neagră 
SUA 1994) 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s)

PRO V/ - DEVA
06.40-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 “Bună 
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.15-23.25 Știri lo
cale

Redacția nu-și asumă 
.codificările ulterioare intervenite 

.în programele posturilor TV.

Vineri, 14 mai

O BERBEC
Azi se va lua o decizie 

importantă, ceea ce va 
avea o mare influență 
asupra poziției dv la 
serviciu. Nu trebuie să 
vă fie teamă.

O TAUR
Conlucrați ideal cu 

colegii, mai precis ei se 
străduiesc să vă facă pe 
plac. Există pericolul 
unei decizii financiare 
pripite.

O GEMENI
Pentru cei mai mulți, 

va fi o zi neutră, fără 
evenimente deosebite. 
Excepție fac doamnele 
născute în prima decadă, 
care vor fi caracterizate 
de sensibilitate și 
irascibilitate.

O RAC
Sunteți liniștiți și 

lucizi. Dacă vă abordați 
îndatoririle cu această 
stare de spirit, puteți fi 
siguri de succes. în 
această perioadă nu vă 
vor crește economiile.

O LEU
Trebuie să vă însoțiți în 

multe locuri partenerul. 
Aveți impresia că vi se 
cere un sacrificiu și veți 
refuza invitațiile. Dar 
dacă partenerul merge 
fără dv, vă chinuie 
gelozia.

O FECIOARĂ
Aveți probleme cu 

sănătatea din cauza 
alimentației 
necorespunzătuare. 
Consumați multe
legume șl fructe, 
excludeți carnea grasă. 
Nu ar trebui să detestați 
animalele, sunt șl ele 
ființe.
3 BALANȚĂ
Chibzuiți bine ce 

anume veți cumpăra 
pentru a oferi un cadou. 
Dar și cine anume merită 
să i-l faceți, că obligații 
aveți destule.

O SCORPION
Recunoașteți că aveți 

nevoie de odihnă, chiar 
mai multă decât colegii 
de lucru, mai ales după 
masa de prânz.
3 SĂGETĂTOR
Puteți să vă învingeți 

dușmanii, să fiți 
victorioși în sfera 
profesional- 
sentimentală. Veți intra 
în posesia unor bani, 
prin intermediul
partenerilor de afaceri ai 
soției (soțului) dv.

O CAPRICORN
Cei născuți în 

decembrie simt azi 
influențele pozitive ale 
lui Mercur. Nu duc lipsă 
de idei. Nativii din prima 
decadă pot desfășura 
activități materiale.
Z VĂRSĂTOR
Astrele sunt neutre 

de această dată față de 
nativii acestei zodii. Doar 
de dv mai depinde 
pentru a obține 
succesele dorite.
Z PEȘTI
Nu așteptați ca alții să 

vă îndrume. Dacă vreți 
să realizați ceva, trebuie 
să o faceți singuri. Dacă 
veți fi fermi, toate ușile 
se vor deschide în fața 
dv.
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In urmă cu șase luni, mai precis în 16 noiembrie '98, în 
incinta Primăriei din Hunedoara se materializa o idee 
deosebit de valoroasă - înființarea unui Centru de Informații pentru 

Cetățeni.
Serviciul creat în slujba cetățeanului s-a dovedit extrem de util, 

fapt ce a condus la un nou și modern mod de rezolvare a 
solicitărilor adresate Primăriei.

Despre utilitatea acestui serviciu în slujba hunedoreanului am 
rugat-o să facă câteva aprecieri pe doamna Emilia Kosma, șefa de 
birou.

- Acest centru a fost realizat în ideea de a avea o legătură mai 
strânsă între funcționarul public și cetățean, legătură care să 
însemne nu numai locul unde oamenii pot să-și rezolve anumite

Datoriile mari către sănătate
nun in pericol calitatea

actului medical!

Fără bilete

Relația 
funcționar public 
cetățean pe noi 

coordonate
probleme, ci să poată contribui prin idei proprii la dezvoltarea 
municipiului. în acest sens, în luna ianuarie s-a afișat planul 
urbanistic general al orașului unde locuitorii Hunedoarei au putut 
face observații, propuneri asupra viitorului municipiului.

- Ce aduce nou centrul de informații din perspectiva 
timpului de rezolvare a problemei cetățeanului?

- în comparație cu sistemul clasic, solicitările oamenilor se 
rezolvă foarte rapid. în calculator există o repartizare exactă a 
fiecărei probleme, cine răspunde de soluționarea ei și timpul efectiv. 
După promovarea noului sistem, timpul de soluționare minim este 
de trei zile, pe când în Varianta clasică era de circa 10 zile. Un alt 
element important îl reprezintă faptul că persoana care a rezolvat 
problema poate fi identificată ușor. Fiecare solicitare este 
repartizată pe birouri și pe persoane din cadrul acestora, situație 
în care la orice oră se poate vedea stadiul soluționării ei.

- Care este circuitul unei solicitări?
- Oamenii vin la noi unde primesc informații verbale sau scrise, 

după caz, prin intermediul unor fluturași cu documentele necesare 
rezolvării unei probleme după care se întocmește un dosar și,se 
eliberează un bon de înregistrare pe care sunt trecute toate datele: 
ziua, ora, termenul de rezolvare în zile etc.

Documentele se eliberează tot de către centrul nostru, încât 
oamenii nu mai sunt plimbați de la un birou la altul, iar funcționarul 
poate să lucreze liniștit. Alături de documentele ce țin de 
competența Primăriei, oamenii primesc informații exacte referitoare 
la diverse instituții - programul acestora, cereri, numărul de telefon, 
adresa instituției etc.

- Cum este percepută această nouă formă de lucru?
- în majoritate oamenii sunt mulțumiți pentru că știu exact ce 

să facă. Sunt și nerăbdători care nu înțeleg că funcționarul de la 
calculator nu poate să discute decât cu o singură persoană o- 
dată...Noi credem că ceea ce s-a făcut este în folosul oamenilor, 
iar dincolo de acest lucru se oferă servicii civilizate care pun pe noi 
baze relația funcționar - cetățean.

>---------------- — ' . . . -

[ Abonați la ajutoare!
I

Dificultățile financiare din 
domeniul sănătății pun tot 
mai multe probleme în asi
gurarea unui act medical de . 
calitate. Datoriile pe care le 
are Spitalul municipal Hune
doara în prezent se ridică la 
peste șase miliarde de lei, 
situație ce creează mari pro
bleme funcționării optime a 
spitalului.

Potrivit celor relatate de 
către dl dr. Romeo Stănescu 
“nu s-a reușit altceva decât 
să se asigure un minimum 
de confort pentru bolnavi - 
căldură, întreținere civilizată, 
medicamente încât din acest

punct de vedere nu s-a su
ferit, o alimentație adecvată 
etc, dar acest lucru l-am rea
lizat pe seama datoriilor. în 
funcție de banii pe care-i 
vom primi vom putea și noi 
să asigurăm de acum îna
inte calitatea actului medi
cal", ne-a mai precizat direc
torul spitalului din Hune
doara.

Domnul Romeo Stănes- 
cu, directorul Spitalului muni
cipal Hunedoara, este de pă
rere că marii agenți econo
mici trebuie să-și onoreze 
datoriile către fondul de să
nătate întrucâ* lipsa banilor

poate fi hotărâtoare într-un 
moment sau altul când, da
torită medicamentelor sau 
unor materiale, viața fiecăruia 
poate suferi. “Dacă se do
rește o asistență și un act 
medical de calitate, a mai 
spus interlocutorul nostru, 
conducătorii unităților trebuie 
să acorde o mai mare im
portanță plății banilor către 
fondul de sănătate. Este, da
că doriți, un apel călduros din 
partea medicilor pentru a reda 
viața acelor persoane care se 
află în pericol, lucru ce nu se 
poate face dacă nu avem bani 
pentru actul medical.”

Vezi bine, e scris cu litere toarte mari?' 

TELEMOBIL ARE 
CELE MAI MICI
TARIFE
PENTRU.CONVORBIRI

• Recent la un control efec-1 
1 tuat de către lucrători ai Corn-1 
! partimentului de Prevenire din , 
i cadrul IPJ Hunedoara, pe traseul ■ 
i Hunedoara-Deva a fost oprit un i 
•microbuz al SC INTEGRAL' 
J CHINCIU SRL Hunedoara con- J 
idus de către loan Murgilă. în ,
■ urma verificării documentelor de ■
■ călătorie a persoanelor s-a i
• constatat că cele 10 persoane 1 
J nu posedau bilete. întrebat de j 
i cele întâmplate șoferul loan Mur-,
■ gilă a motivat că biletele se i
• eliberează numai după ce ajung 1 
1 la Deva. în acest fel șoferul pu-1 
! tea liniștit să-și însușească cei, 
160000 de lei, sumă ce reprezenta ■
■ contravaloarea transportului celor ■
• 20 călători, fără a onora obli- •
J gațiile către stat. '
, De asemenea, șoferul de pe ,
■ maxi-taxi a mai fost sancționat a
■ cu 600.000 de lei. >

O clipă de • 
neatenție

■ Micu Sorin în vârstă de 31 de ■ 
i ani, muncitor la SC Siderurgica « 
1 SA Hunedoara, a sfârșit dramatic' 
j în ziua de 8 mai.
j Decesul a survenit în urma (
■ unei căzături dintr-un copac de i
• la o înălțime de aproximativ 5 ■ 
' metri, unde încerca să taie câte-1
■ i , va ramun.
i Cazul este în atenția lucră- a 
itorilor Poliției Municipiului Hu-i 
1 nedoara. '

; 40 kg de cupru ; 
; furat! ;
■ La începutul acestei luni în ■
• stația CFR Peștiș, mai precis în ' 
1 noaptea de 2/3 mai a.c., în jurul1 
! orei 3, a fost depistat un tânăr de ,
■ 21 de ani care a sustras de la t
■ locul de muncă cantitatea de 40 ■

NOKIA 650

De la apariția legii ce conferă
■ dreptul persoanelor cu o situație 
1 aparte să beneficieze de ajutoare 
I sociale, pragul biroului de spe- 
| cialitate al Primăriei locale a fost
■ trecut de zeci de mii de oameni. 
! în prezent sunt în plată 411 
| dosare ce cuprind familii al căror 
| număr de membri ajunge uneori 
J la 10-11 persoane.
• Dincolo de sumele ce se 
| plătesc lunar, de aproximativ 100 
ide milioane de lei, jumătate 
J dintre cei care beneficiază de 
I ajutorul social se regăsesc pe 
| liste încă de la apariția legii. Mai
■ multe persoane cu care am stat
■ de vorbă sunt de părere că uneori

legea îi face pe o parte dintre 
semenii noștri puturoși. S-au 
obișnuit astfel ca lunar să bene
ficieze de 500.000 - 650.000 de 
lei fără să depună cel mai mic 
efort.

Dar dacă de la nivelul Pri
măriei li s-ar cere să efectueze 
un număr de zile de muncă în 
folosul comunității cu siguranță 
că reclamațiile ar curge râu. 
înainte de a încheia aceste 
câteva rânduri ne-am mai în
gădui doar să reamintim o ex
presie tot mai actuală: “întrea- 
bă-te ce faci tu pentru comu
nitate și apoi întreabă ce face 
ea pentru tine!”

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

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

NU PIERDE ACEASTĂ OFERTĂ I
Abonament 

lunar

• sunet perfect
• radio FM
- calculator
• 4 jocuri 

calendar

SE
$50.00

$40.00

$20.00

$14.00

I antale nu Includ TVA

Minute 
naționale 
gratuite

E53
300

200

80

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!

TELE£I*BIL
DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)

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

• de kg de cupru. 1
’ Autorul se numește Vasile J 
i Florea și este muncitor la Side-,
■ rurgica Hunedoara. ■

:Accident mortal!! 
' Un moment de neatenție j 
, aduce de nenumărate ori mari ,
■ tragedii. ■
• Șoseaua rămâne locul unde ' 
’firul vieții semenilor noștri se 1 
, întrerupe cel mai des, fapt ce ne , 
i determină să readucem în aten- ■ 
i ția conducătorilor auto un caz ■ 
1 recent petrecut în Hunedoara în ' 
J această lună. Cum spuneam o J 
i clipă de neatenție poate fi dra-,
■ matică. ■
■ Așa s-a întâmplat și în cazul •
■ conducătorului autoutilitarei HD 1 
J 01 EDV, condusă de către Eu- J 
i sebiu Florea care la ieșirea dintr-,
■ o parcare pe DN 68B nu a acor-1 
1 dat prioritate unei motociclete ■ 
1 conduse de către Doru Mazilu 1 
J de 29 de ani. Neatenția s-a sol-, 
i dat cu o coliziune frontală în ■ 
iurma căreia motocicliștul ai
• decedat. 1

Pagină realizată de 
Corne! POENAR

Asociațiile de proprietari - o problemă tot acută
Deși au trecut mai bine 

de doi ani și Jumătate de 
când trebuia încheiat pro
cesul de constituire a aso
ciațiilor de proprietari rea
litatea este încă departe de 
prevederile actelor norma
tive. Situația în multe aso
ciații de locatari este confuză, 
debitele au ajuns ia sute de 
milioane - datorii fără pre
cedent - iar pe de aită parte 
zeci de imobile se distrug 
vizibil de ia zi ia zi.

Mai muiți locuitori ai mu
nicipiului Hunedoara între 
care Mihai Tomiuc, Vasile 
Firu, Constantin Chiroiu și 
Petru Sabău și-au exprimat 

^nemulțumirea asupra felului 

cum este administrată Aso
ciația de locatari nr. 6, care 
are în componența sa 17 blo
curi cu 491 de apartamente.

Desele discuții din aso
ciație, precum și repetatele 
greșeli, ne-au rrtprturisit in
terlocutorii noștri, i-au în
demnat să inițieze un proces 
de spargere a asociației ma
mă în mai multe asociații, 
sperând că prin acest fei oa
menii vor avea o aită atitu
dine față de propria casă, vor 
fi mai puțini datornici, iar 
sumele încasate vor fi de
puse operativ ia casieria RAIL 
Hunedoara.

Un prim pas în acest 
sens i-au făcut locatarii blo

cului nr. 10 din strada G. E- 
nescu care au efectuat de
mersurile necesare pentru 
constituirea unei asociații du
pă prevederile legii.

“Necazul cei mare îi în
tâmpinăm, ne-a precizat di 
Mihai Tomiuc, ia semnarea 
protocolului de predare -pri
mire a gestiunii din partea 
administratorului Asociației 
nr.6, doamna Elena iurea, ca
re refuză să ne dea docu
mentele".

Fondul divergențelor îi re
prezintă însă penalizările pe 
care noua asociație nu este 
de acord să ie preia fără a ști 
exact care dintre locatari au 
de piață aceste întârzieri.

in replică dna Elena iu- 
rea, administratorul Asocia
ției nr. 6, spune că nu se pu
ne problema predării docu
mentelor, dar acest lucru îi 
solicită în prezența repre
zentantului RAIL Hunedoara. 
Dincolo de aceste formalități 
care trenează de o bună pe
rioadă de timp nodul gor
dian îi reprezintă cum spu
neam penalizările. Doamna 
Elena iurea spune că factura 
cu penalizările a fost îna
intată asociației numai în 
tuna decembrie de circa 270 
de milioane de iei pe întrea
ga asociație, lucru ce face 
imposibil un calcul ia zi pe 
fiecare apartament.

Aplicarea globală a pena
lizărilor creează mari discuții 
în rândul oamenilor pentru 
că o parte dintre locatari și- 
au plătit taxele comune, iar 
acum nu ie mai convine să 
plătească bani în plus pentru 
cei datornici, precum nu ie 
convine să fie lipsiți de ser
vicii din moment ce nu au 
datorii.

Doamna Elena iurea mai 
spune că practic situația nu 
are ieșire, întrucât dacă se 
știa de penalizări pentru fie
care iună, acestea se cal
culau pe fiecare apartament, 
iăr acum discuțiile de acest 
gen nu-și mai aveau rostui.

Alți locatari sunt de pă

rere că dacă s-a procedat așa 
cu penalizările să plătească 
RAiL-ui această greșeală, nu 
cei care și-au onorat datoriile 
în termen legal.

Revenind însă ia înfiin
țarea asociațiilor de propri
etari un fapt rămâne cert: cu 
cât acestea se înființează mai 
repede și își aleg oameni se
rioși în fruntea ior cu atât 
treburile comunității sunt 
mai ușor de rezolvat, banii 
pe care îi plătește fiecare 
familie sunt mai puțini și se 
pot justifica în fiecare mo
ment, iar condițiile de locuit 
se pot îmbunătăți conside
rabil, întrucât atitudinea față 
de proprietate devine ai ta. Â
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PARADISUL PIERDUT
...Când vine seara, gân

durile încep să cutreiere po
tecile nemaiumblate de ieri 
și de mâine. Un mănunchi 
de vise încearcă să străbată 
necunoscutul. Și dincolo de 
realitate, imaginația este li
beră să creeze frânturi.

Iubesc clipele! Vesele 
sau triste, ele măsoară scur
gerea timpului într-un cea
sornic al nemuririi, care ne 
veghează zbaterile.

în fața clipelor, rațiunea 
este adesea neputincioasă. 
Instinctul dictează și noi ne 
alegem drumul, fără să fim 
siguri că este calea cea bu
nă. Judecăm oamenii fără 
să avem acest drept sau 
argumentele necesare. 
Chiar dacă prima impresie 
contează, este greu să ca- 
taloghezi un om ca fiind bun 
sau rău, frumos sau urât, 
deștept sau prost. Omul nu 
poate fi asemănat nici cu 
cea mai sofisticată mași
nărie, pentru că, de fapt, el 
este un mănunchi de gân
duri, de sentimente și stări 
sufletești contradictorii. De 
aici momentele sale de ră
tăcire, prăbușirile în stră
fundurile întunecate și reci și 
nevoia de a fi ascultat, înțe
les și ajutat.

Indiferent de vârstă, omul 
are ca aspirație supremă fe
ricirea. Sau ar trebui. Din

j Tinerii ;i 
'infracțiunea! I I
I Fetiță dispărută [ 
I în data de 2 mai a.c. postul ■ 
■ de Poliție Ilia a fost sesizat de ’ 
I către dl Mircea Nicula dini 
| Brâznic că fetița lui, Nicula Ele-1 
Ina Viorica, de 5 ani, a dispărut în.
jurul prânzului în timp ce se juca • 

| în fața casei. în după amiaza | 
| zilei de 3 mai ea a fost găsită în l 
. satul Rădulești, comuna Dobra,! 
• de către învățătoarea din sat. S- ■ 
| a stabilit că minora plecase de la | 
i domiciliu în căutarea fratelui ei i 
Scare se afla cu animalele la! 
I pășune; s-a rătăcit în pădure, I 
| ajungând la Rădulești, adică la | 
| mai bine de 10 km de casă.

I Răspândac de ..
I ' “
I

I 
• I 

boli venerice j 
Lucrătorii Biroului de Poliție ■ 

Criminală Hunedoara, în urma * 1 
lunei acțiuni organizate la că-l 
| minele de nefamiliști, au de-1

You’re Near. în clasamentul 
de albume pe 1992 publicat 
de revista NME culegerea 
Cher Greatest Hits 1965 -
1992 s-a clasat pe locul 3.

La 11.01.1993 singlelul 
Many Rivers To Cross (Live 
From The Mirage)/ Who You 
Gonna Believe a figurat pe 
locul 37 în UK. Al treilea 
single Whenever You're Near/ 
Could’ve Been You/ I'll Never 
Stop Loving You a figurat pe 
locul 43 în UK.

Cher se desparte de Ro
bert Camiletti încercând să 
se împace cu Richie 
Sambora. în celebra emisiune 
realizată de Oprah Winfrey, 
Cher declara: “Rob a fost 
dragostea vieții mele. Și pe 
patul de moarte voi spune că 
el a fost unic."

în luna mai 1993 apare 
pe piață caseta video “The 
Video Collection" varianta 
video a culegerii Cher 
Greatest Hits 1965- 1992 ce 
cuprinde videoclipurile pie
selor. (va urma)

Horia SEBEȘAN

■ pistat-o pe minora Lup Anca de ■
■ 17 ani din Hunedoara, fără ocu- ■ 
| pație, care în cursul anilor 1997 | 
| și 1998 a fugit în mod repetat de |

Ila domiciliu practicând pros-j 
tituția. Fiind examinată medical ■ 

|s-a constatat că este conta-] 
■ minată cu „lues secundar", fiind | 
! un veritabil „răspândac" al aces-! 
Iței boli. Până în prezent s-al 
|stabilit că în urma raporturilor] 
■ sexuale a contaminat cel puțin i 
!trei tineri din municipiu. Vie-! 
I timele pot fi însă mult mai multe. I 
I Minor trimis la o I 
I școală specială I 

în urma activităților desfă-1 
| șurate pe raza municipiului Pe-1 
■ troșani de către Poliție, a foști 
■ reținut minorul C.C.L, de 17 ani, • 
I din localitate, pentru infracțiunea | 
| de furt |
I Tribunalul Hunedoara a dis- ■ 

pus internarea infractorului într-o ’ 
| școală specială de reeducare. | 

păcate, în condițiile existenței 
de azi, omul refuză să-și mai 
pună întrebări și le acceptă pe 
toate așa cum sunt.

Viața înseamnă urcușuri, 
dar și coborâșuri, zâmbete, 
dar și lacrimi, realizări, dar și 
eșecuri. Oamenii de azi nu 
mai văd părțile bune ale vieții 
și într-o oarecare măsură, 
sunt motivați. Dar renunțarea 
nu poate avea o explicație 
logică. Refugiul în distracția 
de moment nu se justifică. Și 
nu poate duce la nimic bun.

Pentru tinerii de azi, viața 
înseamnă dorința de a fi li
beri, libertatea este distrac
ție, iar sinonimele pentru dis
tracție ar fi băutura, țigările și 
drogurile.

Indiferent că este petre
cere, discotecă sau dorința 
de a-ți omorî timpul, băutura 
și țigările consumate depă
șesc limita admisă. Este greu 
să delimitezi extazul de 
agonie. Dar în mod sigur, “ex
tazul” de pe culmile beției și 
inconștiența bucuriei de mo
ment nu pot decât să macine 
interiorul ființei noastre.

Problema nu este că tine
rii beau. Problema este că sș 
bea fără control, fără măsură, 
fără motiv. Sau poate că mo
tivul există. Adeseori tinerii 
beau din teribilism, din dorința 
de a fi în centrul atenției sau 
pentru că nu pot să se afirme 

MUSIC BOX

Credință
“Deși tinerii sunt frumoși 

și chipeși, ei nu sunt cre
dincioși nimănui”.

Saadi

Sfat
Tinere, când te însori, 

gândește-te că acea femeie va 
trebui să-ți fie tovarășă până 
ia moarte. Alege..., fi!pre
văzător, căci femeile sunt ca 
hârtiile de bancă - cu cât le 
schimbi mai des, cu atât ie 
iei mai rupte și mai murdare.

Structura 
viitorului 
an școlar

9

După cum a anunțat ministrul 
Educației Naționale, Andrei Marga, anul 
școlar 1999-2000 va începe la 1 
septembrie 1999, iar ce! universitar in 
Intervalul 1 septembrie -10 octombrie, 
conform deciziei fiecărui centru 
universitar în parte (cu condiția să fie 
respectată durata de 14 săptămâni 
pentru fiecare semestru).

Structura noului an școlar cuprinde 
2 semestre (1 septembrie - 28 ianuarie 
șl 7 februarie - 15 Iunie), totalizând 34 
de săptămâni de școală (170 de zile 
lucrătoare), in cadrul primului 
semestru, vacanțele sunt programate în 
perioadele 23- 31 octombrie și 18 de
cembrie - 9 ianuarie. Următoarea 
vacanță este cea intersemestriaiă, între 
29 ianuarie și 6 februarie. Semestrul ai 
doilea va avea două săptămâni de 
vacanță, perioada fiind stabilită de 
direcțiile instituțiilor de învățământ (cu 
aprobarea Inspectoratului școlar 
Județean), în preajma sărbătorilor de 
Paști, în funcție de structura 
confesională. (G.B.)

într-un alt mod. Mai grav este 
că uneori băutura se aso
ciază cu consumul de droguri 
pentru a se atinge o fericire 
iluzorie și de scurtă durată. 
Tinerii pierd ani întregi din 
viață și uneori autodistrugerea 
nu poate fi oprită.

Este greu să spui de ce 
unii preferă “refugiul” în bău
tură, în locul unei discuții cu 
viața, cu sine sau cu prietenii. 
Probabil, acolo unde există 
băutură există și dezamăgire. 
Sau ceva dintr-un motiv. 
Numai că rezolvarea proble
mei nu poate veni în aceste 
condiții. Este doar o amânare 
în timpul căreia mai moare o 
speranță și mai îmbătrânește 
ceva din sufletul persoanei în 
cauză.

Oamenii sunt diferiți și 
probabil viața i-a făcut așa. 
Oamenii au nevoie de ajutor, 
dar trebuie să vrea să-l pri
mească. Poate că în zilele 
noastre a trecut vremea me
taforelor, dar paradisul pierdut 
nu este nici dezamăgirea 
pentru ceea ce nu am făcut, 
nici regretul pentru ceea ce nu 
putem, nici constatarea că 
viața- nu este sinceră. Pa
radisul pierdut înseamnă cli
pele trăite în zadar, care con
duc inevitabil, spre o viață 
ratată...

Manuela RUSU, Brad

M.
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Casa de discuri EMI 
America lansează la sfârșitul 
lui 1991 culegerea Bang Bang, 
My Baby Shot Me Down: The 
Best Of Cher pe care se gă
sesc peste douăzeci de 
piese din anii '60 (începutul 
carierei solo a lui Cher), 
înregistrări preluate de la 
casa de discuri Imperial. 
Este un material util atât 
pentru colecționari cât și 
pentru fani deoarece pe cule
gere găsim piese inedite cum 
ar fi: Dream Baby (în stil Mo- ■ 
town) și She’s Not Better 
Than Me (o piesă folk - pop), 
în clasamentele finale pe 
1991, publicate de revista 
britanică NME, piesa The 
Shoop Shoop Song (It’s In 
His Kiss) a figurat pe locul 3 
în timp ce albumul Love Hurts 
s-a clasat pe locul 9.

Pe parcursul anului 1992 
s-a desfășurat “Cher Love 
Hurts Concert Tour" având

a«/m£a

Paginile web pot fi 
fabricate" chiar acasă
Defilarea prin paginile de Internet, așa numitul „surfing”, 

poate fi de foarte multe ori o adevărată încântare pentru ochi. 
Noile tehnologii permit realizarea unor pagini în care cu
loarea, sunetul și mișcarea formează un tot armonios. Sunt 
foarte îndepărtate vremurile când paginile web erau doar o 
sultă de informații scrise, cu imagini statice, fără nici un pic de 
substanță. Acum aproape orice pagină „respectabilă” conține 
pe lângă multicolorele bannere publicitare, o sumedenie de 
alte imagini, mici filmulețe sau diverse sunete. Au apărut foarte 
multe firme specializate în deslgn-ul paginilor de web, 
adevărați maeștri al penelului combinând culoarea cu sunetul 
pentru a forma o pagină plăcută ochiului. Și în România au 
apărut asemenea firme specializate în desenarea profesională 
a paginilor de Internet.

De altfel, designerii români au ajuns în foarte scurt timp 
cunoscuți și peste hotare, mulți dintre ei având contracte cu 
firme din străinătate.

Totuși, pentru cineva care consideră că are ceva talent la 
desen și mai știe și puțină Informatică, a desena o pagină 
Internet poate fi o provocare. Tot mai multe programe sunt 
destinate acestui scop, astfel încât șl un novice să-și poată 
desena și lansa propria pagină web. în Internet există mii de 
site-uri unde oricine își poate pune o pagină web fără să-l coste 
nimic. Browserele de Internet cele mai cunoscute, adică 
Netscape și Internet Explorer, conțin fiecare soft pentru 
desenarea de pagini web, însă au apărut și programe 
profesioniste dedicate numai acestui scop. Unul dintre ele este 
Visual Page al companiei Symantec. O variantă shareware 
valabilă 30 de zile a acestui program poate fi încărcată de la 
adresa www.symantec.com. Aplicațiile Java, adică acele 
programe care rulează în paginile web aducând o inter- 
actlvltate maximă între vizitator șl conținutul paginii, pot fi 
adăugate atât în Visual Page cât și în Microsoft Front Page. 
Desigur, mal există o sumedenie de alte programe pentru 
desenare de pagini Internet însă achiziționarea lor poate 
constitui uneori o problemă, multe având prețuri relativ mari 
pentru buzunarele românilor.

Folosiți așadar ce aveți la îndemână și realizați pagini cât 
mai frumoasei

Andre! NISTOR

QXn gând și o

concerte cu casa închisă în 
12 țări. După ce a cântat în 
Anglia (ianuarie - februarie) au 
urmat Austria (30.03), Ger
mania (1.04. -16.04), Franța 
și Italia.

în luna mai 1992 a apărut 
caseta video “Extravaganza - 
Live At The Mirage" (60 mi
nute), un concert înregistrat în 
anul 1991 la 
celebra sală 
Mirage din Las 
Vegas.

Pe parcur
sul verii, Cher a 
revenit în SUA 
continuând 
turneul promoțional și apărând 
ca invitată în piesa Just Begin 
Again inclusă pe albumul 
“Break Like The Wind" (MCA) 
al grupului Spinal -Tap. Cher se 
implică din nou în viața politică 
susținând prin showuri 
campania prezidențială a lui 
Ross Perot.

CHER
(XIII)

La 9.11.1992 apare sin
glelul Oh No Not My Baby 
(cover după piesa lui Rod 
Steward din 1973) ce a figu
rat pe locul 33 în UK și a pre
fațat culegerea “Cher 
Greatest Hits 1965 - 1992" ce 
a figurat ca No. 1 în UK timp 
de 7 săptămâni (30.11.1992). 
Pe culegere sunt incluse pie
sele: Oh No Not My Baby/ 
Whenever You’re Near/ Many 
Rivers To Cross (Live From 
The Mirage)/ Love An Under
standing/ Save Up All Your 
Tears/ The Shoop Shoop 

Song (It’s In 
His Kiss)/ If I 
Could 
Back 
Just
Jesse James/ 
Heart Of 
Stone/.I Found 

Someone/ We All Sleep 
Alone/ Bang - Bang/ Dead 
Ringer For Love/ Dark Lady/ 
Gypsys, Tramps & Thieves și 
I Got You Babe. Pe lângă 
celebrele hituri pe culegere 
sunt incluse și trei piese noi: 
Oh No Not My Baby, Many 
Rivers To Cross și Whenever

Turn
Time/

Like

• ’

Tinerii sunt cu siguranța 
unii dintre cei mai mari 

„devoratori" de.muzică. Mul
titudinea de posturi de radio 
F.M. ale căror programe con
țin în proporție de 80% mu
zică, asaltează în ritmuri de 
rock sau tehno urechile celor 
care ascultă. La serviciu, 
acasă sau în automobil ra
dioul și muzica este omni
prezentă. Dar ceea ce intrigă 
foarte mult ascultând diver
se posturi de radio este fap
tul că multe dintre melodiile 
difuzate nu sunt altceva de-

Triumful
kitch-ului

cât niște kitch-uri. Probabil 
cel mai deranjant aspect es
te cel referitor la așa numita 
remixare a unor melodii mai 
vechi foarte cunoscute. For
mații obscure, aflate într-o 
evidentă lipsă de inspirație, 
preiau melodii celebre „aran- 
jându-le” în așa fel încât să 
sune cât mai apropiat de rit
murile moderne.

Din păcate, ceea ce iese 
din mixere este mult sub ni
velul calitativ al melodiilor 
originale. Ba chiar am îndrăz
ni să spunem că rezultatul 
este o adevărată bătaie de 
joc nu doar la adresa melo
diilor originale ci chiar la adre
sa celui care ascultă. Puține 
sunt excepțiile și ele nu fac 
altceva decât să confirme 
regula generală - când anu
mite mixuri sunt la fel de bu
ne calitativ ca și melodiile 
originale.

S-a început cu preluarea 
unor melodii celebre din anii 
’60, s-a continuat cu anii 70 
și s-a ajuns chiar la prelu
area unor cântece apărute în 
anii '80. în aceste condiții se 
pune întrebarea unde se va 
ajunge? Să fi pierit cu adevă
rat inspirația compozitorilor? 
Este o întrebare retorică însă 
până când îi vom afla răs
punsul rămânem la ideea că 
suntem în prezent într-o plină 
eră a kitch-ului.

A. NISTOR ÂX.

http://www.symantec.com
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Regia Autonomă de 
interes local 
Hunedoara 

ANUNȚĂ:
f

Organizarea licitației directe pentru inchirierea 
următoarelor spații comerciale:

- Bd. Dacia nr. 23, suprafața 77,75 mp - profil de 
activitate: agenție de turism și comercializare articole 
de camping;

- Piața Libertății nr. 13, suprafața 61,77 mp - profil 
de activitate: prestări servicii in domeniul depanare 
electrocasnlce șl reparații mobilier;

- str. Munteniei SC 9, suprafața 36,90 mp - profil 
de activitate comercializarea produselor alimentare.

Licitația va avea loc la sediul RAIL Hunedoara din 
Hunedoara, B-dul Republicii nr. 5, in data de 
01.06.1999, ora 10.

Relații suplimentare privind documentațiile 
licitației se pot obține la sediul regiei sau la telefon 
711554.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta in data 
de 03.06.1999, ora 10, și in data 08.06.1999, ora 10.

------ ---------------

Hunedoara
Angajează

Director economic
Condiții: - Studii superioare de specialitate
- 5 ani vechime în activitatea financiar-contabilă
- Operare pe calculator
- Cunoașterea unei limbi străine de circulație 

internațională.
- Curriculum vitae
- Recomandare.
Relații suplimentare la telefon 716592.

SECOND HAND
ÎMBRĂCĂMINTE SI ÎNCĂLȚĂMINTE

uecfa, ac toate

De vânzare:
> Combină frigorifică ZANUS8I, garanție august 2000
> Televizor color DAEWOO (Franța)
>Stație GRUNDIG 230W + 2 boxe 150W
>CD Deck TECCO
>Mașină fum Littequest
>Roboscanner
>Hexascanner
,>Combină muzicală ALBA
> Linie audio Sumei: - dublucas. deck
>preamplif. discomixer
>amplif. final stereo 300W
>Autoturism LADA 1500

Informații la telefoanele: 233.637 sau 233.638, intre 
orele 9-18. 232.900 după ora 20.

COLECTARE ORIGINALI i
NUMPI din orașele mori ale Germaniei șl Olandei J1

w 
w
1 SORTARE PE SEZOANE 

REDUCERE DE BUN VENIT

| ■

F
3%

Depozit Cluj:
Sal Vlaha ni. 22 

lel/lar DM 266.878, 
266.877, 018-591.874

nwicK DCxatB,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Organizează licitație publică în vederea concesionării 
terenului pentru construire sediu agenție CEC sau sediu 
bancar conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat în 
condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

1. Informații supllmntare șl documentele licitației se pot 
obține de la Primăria Hunedoara, B-dul Libertății nr. 17, 
telefon 712877, începând cu data de 17.05.1999.

2. Taxa minimă de concesiune va fi 40.000 lei/mp/an.
3. Concesionarea terenului se va face pentru 49 de ani.
4. Ofertele se depun până la data de 03.06.1999, ora 13, 

la sediul Primăriei Hunedoara, B-dul Libertății nr. 17.
5. Documentele licitației se pot ridica de la adresa 

menționată începând cu data de 17.05.1999.
6. Garanția de participare la licitație este de 50% din 

redevența minimă anuală.
7. Redevența minimă anuală va fide 8.440.000 lei.
8. Terenul în suprafață de 211 mp este situat în 

intersecția B-dul Republicii cu str. Ghe. Barițiu.
Licitația publică va avea loc la sediul Primăriei 

Hunedoara, B-dul Libertății nr. 17, în ziua de 04.06.1999, la 
ora 10.00.

Primîîrin AViiiiicipiuliii 
Hunedoara

Organizează selecție de oferte în vederea 
achiziționării următoarelor echipamente:

1. Calculator PC AT (3 buc.):
- placă de bază 75-450 Mhz, 512K, MMX
- procesor AMD K6-2, 300 Mhz, _______

bus 66Mhz |**‘“-'~1
- 32 Mb RAM
- HDD 3.2 Gb, UDMA J
- 3,5" floppy __ ___  J
- tastatură 104 keys US ------
- placă video PCI SVGA, 2 Mb RAM , £l
- carcasă minitower 200W
- monitor SVGA color 14", digital, LR, NI
2. Xerox A4,13 copll/mln. (3 buc.).
3. Fax, hârtie termică, afișa] LCD (1 buc).
4. Imprimantă matricială A4, mln. 280 cps (2 buc).
Oferta se va depune până la data de 21.05.1999, la sediul 

Primăriei municipiului Hunedoara, str. Libertății nr. 27.

Peste 10.000 de societăți îl folosesc. 
Alăturați-vă lor alegând CIELI 

Programe de contabilitate, gestiune 
stocuri, facturare, mijloace fixe, salarii - CU 

LICENȚĂ.
Prețul unui modul este de 1.850.000 

lei (fără TVA).
- prețul diferă pentru versiunile rețea și 

multimagazie -
GRATUIT: Pentru utilizatorii CIELI, DUAL 

oferă CARTEA MARE SAH și Declarațiile pentru 
Asig. de Sănătate și CAS (*) Se achită doar 

cheltuielile de expediție: 25.000 lei. Vă rugăm 
trimiteți adresa dv completă și licența CIELI la 

: DUAL SRL, b-dul luliu Maniu, bl.C, parter, 
2700, Deva, jud. Hunedoara.

DUAL - Centru de competență CIELI poate 
asigura INSTRUIREA PERSONALULUI DV, 
precum și un modul de programe pentru 
obținerea rapidă a unor situații: 230449, 

211446, 094-599512, 094-599513.

ȘTIRILE

Știi de la Știrile PRO TV!

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

SCROMCAMIONDEVA)
mărfuri de calitate europeană din import la prețuri 

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

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

O bordură PVC de 19 și 28 mm în nuanțe diferite; 
O ornamente diferite profile și culori;
□ glisiere diferite dimensiuni;
□ 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.

Licitație
SC

JGROMEC SA 
Simeria

Vinde la licitație 
cu strigare tractor L 
445, V 650. utilaje 
agricole casate, 
autocamion Raba 8 
t, atelier și incintă in 
sal Tâmpa, incintă 
în orașul Simeria.

Licitația are loc în 
fiecare zi de vineri, 
ora 10, până la 
epuizarea stocului. 
Informații la telefon 
054-261321.

Spitalul CF Simeria organizează în termen de mini
mum 15 zile de la data apariției în ziar concurs pentru 
ocuparea posturilor de:

- Șofer Autosanitară //
Condiții de participare: - 5 ani vechime ca șofer
- permis de conducere profesionist Cat. B, C și E
- Muncitor Iii (bucătăreasă)
Condiții de participare: - calificarea de bucătar

Sucursala 
Electrocentrale Paroșeni 

cu sediul în Paroșeni, str. Paroșeni, nr. 20, jud. 
Hunedoara, anunță scoaterea la vânzare prin licitație 
deschisă cu strigare a următoarelor deșeuri 
refolosibile:

Condiții de participare

Tip Deseu Preț pornire licitație
- Deșeu feros cod N802 158.333 kg 420 lei/kg
- Deșeu feros cod N103 10.000 kg 1000 lei/kg
- Deșeu feros cod N301 3100 kg 1000 lei/kg
- Deșeu plumb 10.750 kg 2000 lei/kg
- Deșeu cupru 120 kg 9000 lei/kg
- Deșeu alamă 142 kg 7200 lei/kg
- Deșeu bronz 370 kg 3000 lei/kg

1. Depunerea unei taxe de participare în valoare de 
100.000 lei și a unei garanții de participare în valoare 
de 10.455.000 lei la casieria unității, până la data de 
31.05.1999. ora 10, constituite sub formă de bani cash 
sau filă CEC.

2. Prezentarea copiei Certificatului de 
înmatriculare de la Registrul Comerțului.

3. Prezentarea autorizației emisă de Ministerul 
Industriilor din care să rezulte dreptul legal al 
cumpărătorului, de colectare și prelucrare a deșeurilor 
refolosibile.

Licitația va avea loc în data de 31.05.1999, ora 11, la 
sediul S.E. Paroșeni.

Licitația se va desfășura conform Regulamentului 
RENEL nr. 7329/3.07.1997.

Pentru a putea vizualiza deșeurile supuse vânzării 
prin licitație cei interesați pot lua legătura cu Biroul 
Contr. -Vânz, (telef. 054/543575-int. 371)

Documentele licitației (lista deșeurilor refolosibile 
supuse valorificării, regulamentul sus menționat, 
caietul de sarcini) se pot obține de la Biroul Contracte- 
Vânzări, telef. 054/543575, int. 371, costul lor fiind de 
50.000 lei.

în caz de neacțjudecare se vor mai organiza două 
licitații în aceleași condiții și la aceeași oră la un inter
val de o săptămână fiecare, pe data de 7.06.1999 și 
respectiv 14.06.1999.
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Consiliul Județean Hunedoara»
prin Direcția de administrare și exploatare a drumurilor Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, Tel./Fax.: 054/234376 

PUBLICĂ:
Extras din Hotărârea nr. 6/1999 (Anexele 3 și 4) a Consiliului județean Hunedoara privind taxele pentru folosința unor obiective amplasate pe terenuri aparținând drumurilor 

județene, respectiv tarifele pentru efectuarea de transporturi în condițiile depășirii limitelor de greutate și/sau gabarit pe drumurile județene.
Constatarea, urmărirea și încasarea taxelor și tarifelor aprobate prin Hotărârea nr. 6/1999 a Consiliului județean Hunedoara se face de către 

Direcția de administrare și exploatare a drumurilor.

Anexa Nr. 3 la Hotărârea nr. 6/1999
TAXE

pentru folosință a unor obiective amplasate pe terenuri aparținând 
 drumurilor județene

- Direcția administrare exploatare drumuri

Denumirea 
obiectivului

Taxa lei/ml/an Unitatea care constată,urmărește 
și încasează taxa

0 1 2 3

11.200
16.800
28.000

100.800 
140.000 
212.800

8.400
11.200
16.800

16.800
22.400
33.600

16.800
22.400
33.600

33.600
44.800
67.200

84.000 
112.000 
168.000

A. Conducte pentru gaze, țiței, derivate, 
alte produse inflamabile
1. 3ubtraverse de drum pietruit
a) Conductă până la <|>100 mm
b) Conductă între <(>100-500 mm inel.
c) Conductă peste <|> 500 mm
2. Subttaversare de drum cu îmbrăcăminte modernă (asfalt, beton de ciment, pasaj, piatră cubică)
a) Conductă până la <ji 100 mm 22.400
b) Conductă între <j> 100-500 mm inel. 28.000
c) Conductă peste $ 500 mm 44.800
3. Instalații de conducte în canalele tehnice ale podurilor și pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora
a) Conductă până la <ț> 100 mm
b) Conductă între 4 100-500 mm inel.
c) Conductă peste <ț> 500 mm
B. Conducte pentru apă, irigații, aburi, conducte de evacuare a apelor și alte asemănătoare
4. La drumuri pietruite
4.1. Subtraversare
a) Conductă până la 4 100 mm
b) Conductă între <|> 100-500 mm inel.
c) Conductă peste <]> 500 mm
4.2. Traversare aeriană
a) Conductă până la <|> 100 mm
b) Conductă între <|> 100-500 mm inel.
c) Conductă peste <ț> 500 mm
5. La drumuri cu îmbrăcăminte modernă (asfallt, beton, ciment, pasaj, piatră cubică)
5.1. Subtraversare
a) Conductă până la <|> 100 mm
b) Conductă între <j> 100-500 mm inel.
c) Conductă peste <j> 500 mm
5.2. Traversare aeriană
a) Conductă până la <j> 100 mm
b) Conductă între <|> 100-500 mm inel.
c) Conductă peste <ț> 500 mm
6. Instalații de conducte în ampriză în lungul drumului
a) Conductă până la <p 100 mm 33.600
b) Conductă între <j> 100-500 mm inel. 44.800
c) Conductă peste <f> 500 mm 67.200
7. Instalații de conducte în canalele tehnice ale podurilor și pasajelor sau legate 
de suprastructura ori infrastructura acestora
a) Conductă până la <J> 100 mm
b) Conductă între <j> 100-500 mm inel.
c) Conductă peste <j> 500 mm
C. Conductori electrici, telefonice și alte asemănătoare
8. Traversare aeriană 12.200
9. Subtraversare
9.1. Drum pietruit 12.200
9.2. Drum cu îmbrăcăminte modernă 22.400
10. Instalarea în canalele tehnice ale podurilor și pasajelor sau legate de suprastructura ori
infrastructura acestora 28.000
D. Căi ferate industriale, linii de tramvaie
11. Traversare de drum
11.1 Pietruit 224.000
11.2. Cu îmbrăcăminte modernă 420.000
E. Locuri de parcare aparținând administratorului drumului, utilizate de către unități cu profil comercial.
12. Pe drumuri publice 8.400
F. Alte construcții subterane în ampriză, zonă de siguranță sau alte terenuri aparținând drumurilor publice 
13; Construcții cu caracter provizoriu, parcări etc. 8.400
G. închiriere suprafețe pentru valorificarea ierbii 10.000 lei/ha/an
NOTA:
- sunt scutite de la plata taxelor de folosință unitățile de învățământ, sănătate, cultură, ocrotire socială, 
unitățile Ministerului apărării naționale, Ministerului de interne și utilizatorii casnici pentru conductele de 
orice fel la branșamente.
- tarifele de la punctele E, F și G sunt minimale, ele putând fi majorate pe baza negocierii sau licitației

Anexa Nr. 4 la Hotărârea 6/1999
TARirt

pentru efectuarea de transporturi in condițiile depășirii limitelor 
de greutate și/sau gabarit pe drumurile Județene

Denumirea 
taxei

Unitatea 
de calcul

Tarif Unitatea
- lei - care

constată, 
urmărește 

și încasează 
tariful

1 2 3 4
1. Eliberare aviz prealabil - Direcția
și/sau autorizație specială administrare
de transport exploatare

drumuri

a)la cerere
-în regim normal lei/operație 479.400
- în regim de urgență 638.700
b) la constatarea lipsei autorizației •
speciale pe traseu
- la depășirea limitelor de greutate
sau de gabarit 1.277.200
- la depășirea limitelor de greutate
și de gabarit lei/operație 1.916.100

c) la constatarea lipsei autorizației speciale la ieșirea din
țară
- la greutatea totală până la 45 tone cu/fără depășirea
limitelor de gabarit 638.700
- la greutatea totală peste 45 tone
cu/fără depășirea limitelor
de gabarit lei/operație 1.277.200

2. Depășirea limitelor de greutate și gabarit
- greutate totală
12,5-16,0 64
16,1-20,0 70
20,1-25,0 76
25,1-30,0 82
30,1-35,0 86
35,1-40,0 90
40,1-45,0 94
45,1-50,0 98
50,1-55,0 lei/sume 102
55,1-60,0 brute 105
61,1-65,0 xkm 109
65,1-70,0 112
70,1-75,0 114
75,1-80,0 117
80,1-85,0 120
85,1-90,0 122
91,1-95,0 123
95,1-100,0 125
P. fiec. 0,1 - 10,Ot. peste 100,Ot 2

3. Depășirea limitelor de greutate și gabarit
- Direcția administrare 
exploatare drumuri

- depășirea greutății pe axa simplă
0,1-1,0 115
1,1-1,5 147
1,6-2,0 191
2,1-2,5 255
2,6-3,0 lei/tonă axă 338
3,1-3,5 x km 447
3,6-4,0*) 1.193
4,1-4,5*) 2.056
4,6-5,0*) 2.861
5,1-5,5*) 3.665
5,6-6,0*) 4.470
peste 6,0t*) 44.702

4. Depășirea limitelor de greutate și gabarit
- depășirea greutății pe axa dublă
0,1-1,0 96
1,1-2,0 128
2.1- 3,0 166
3.1- 4,0 224
4.1- 5,0 lei/tonă axă 319
5.1- 6,0 xkm 447
6.1- 7,0*) 1.453
7.1- 8,0*) 2.458
8.1- 9,0* 3.464
9.1- 10,0*) 4.469
peste 10t*) 44.702
5. Depășirea limitelor de greutate și gabarit
- depășirea greutății pe axa triplă
0,1-1,0 96 .
1.1- 2,0 134
2.1- 3,0 178
3.1- 4,0 230
4.1- 5,0 287
5.1- 6,0 lei/tonă axă 364 '
6.1- 7,0 xkm 479
7.1- 8,0*) 1.341
8.1- 9,0*) 2.203
9.1- 10,0*) 3.065
10.1- 11,0*) 3.927
11.1- 12,0*) 4.788
peste 12 tone*) 47.879
6. Depășirea limitelor de greutate și gabarit 
-depășirea lungimii
0,10-1,0 255
1,01-2,0 319
2,01-3,5 447
3.51- 6,0 lei/km 639
6,01-9,0 958
9,01-12,0 1.277
12.1- 15,0 1.916
pt. fiecare 1,0 m peste 15 m 639
7. Depășirea limitelor de greutate și gabarit
- depășirea lățimii sau înălțimii
0,01-0,5 319
0,51-1,0 447
1,01-1,5 639
1.51- 2,0 lei/km 958
2,01-2,5 1.597
2.51- 3,0 2.554
3,01-3,5 3.832
pt. fiecare 1,0 m peste 3,5 m 1.277
8. Recăntărire sau
remăsurare lei/oper. 127.721

*) - se aplică numai în cazul unor transporturi 
excepționale, respectiv pe trasee determinate numai în 
baza unui proiect de transport întocmit de către o 
unitate de specialitate agreată de AND. în cazul celor 
depistate în parcurs pe rețeaua rutieră internă și la 
ieșirea din România (în ACI din PCTF) tariful din cele 
două intervale restrictive se aplică majorat cu 100%. 
-tarifele sunt calculate la cursul de schimb de 11.255 
Iei/$ la data de 11.01.1999 și urmează a fi indexate în 
funcție de raportul leu-dolaral zilei.
- unitățile de transport, ce au în dotare mijloace de 
transport ce depășesc gabaritele admise șl greutățile 
totale sau pe osii admise, au obligația de a anunța, 
pentru luare în evidență, administratorul drumurilor în 
termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
hotărâri.

PREZICĂTOAREA NORVEGIA
Doamna Norvegia este cu o experiență unică în 

lume în farmece. A câștigat locul întâi în Franța, Grecia, 
Portugalia, în india, Danemarca și Olanda.

Această minunată Doamnă este o minune 
dumnezeiască, lucrează cu lucruri sfinte, 
dumnezeiești.

Mii de oameni au fost rezolvați prin mâinile și 
puterea acestei prezicătoare NORVEGIA. Pe data de 
23 aprilie 1999pe Aeroportul Otopeni au aterizat 34 de 
oameni din orașul Paris. Acești oameni erau foarte 
necăjiți, toți suferind de câte ceva.

Această prezicătoare revine ia posturile de 
televiziune, în reviste și ziare în Franța, india etc.

Mergeți cu încredere ia NORVEGIA și vă veți 
schimba viața. NORVEGIA rezolvă cazuri de cununii 
legate, vrăji pe casă, făcut cu urât, de impotență, de 
argint viu, de alcoolism, amețeli și boii de piele. 
Cancerul și ciroza nu se pot rezolva.

O puteți contacta în municipiul Ploiești, str. Enăchiță 
Văcărescu, nr. 40, telefon 044/146825 sau 094/243085.

Mă numesc iordache irina din Târgu Mureș, mii de 
mulțumiri pentru această prezicătoare de care am fost 
rezolvată. Mergeți cu toată încrederea ia această 
prezicătoare NORVEGIA.

Secția L5 CFR DevaI
Str. Horea 12-14

vinde traverse beton rebut.
Informații la sediul secției.

< i ..—........>

Asociația Județeană a1 f

Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara

Deva, str. G. Coșbuc, nr.21
în atenția membrilor pescari

Aducem la cunoștința membrilor pescari sportivi și a 
tuturor celor interesați că orice licitație a fondului piscicol 
promovată înainte de apariția unei noi legi a pescuitului și 
pisciculturii care să înlocuiască Legea 12/1974 este nulă 
de drept și nu poate produce efecte juridice.

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Hunedoara, cu sediul social în Deva, a fost și este singura 
îndreptățită să folosească bazinele piscicole în scopul 
pescuitului sportiv, pe bază de permis de pescuit.

Termenul de dare în folosință către AJVPS Hunedoara 
a bazinelor piscicole Mureș, Strei, Crișul Alb și altele 
rămâne același, respectiv 31 decembrie 2007.

Birou! Permanent a! Consiliului AJVPS Hunedoara

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE 

FISCALA CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER "/este 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități 
comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 

realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 
rapoarte (8 ani)

v' Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la 

magazine și 1.400 aritmie la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
V Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, 

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

V Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 
Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgoranție de către IIRUC SA Deva 
PREȚ 400 $ * TVA

IN FORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL S0CIEWI
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• Vând teren în str. 
Nicolae Grigorescu. Relații la 
tel. 094/579061. (OP)

• Vând urgent teren Cinciș
(5000 mp), teren Geoagiu 
(270 mp) proiect + autorizație 
construcție, teren casă Deva, 
str. Sântuhalm (1500 mp), 
cadru metalic pentru cabană, 
cuptor patiserie, toaster, 
telefax, uși cu toc folosite, 
spălătoare inox. Tel. 221113 
(2355) _________________

• Vând apartament în vilă, 
3 camere, dependințe, 
mansardă, garaj, centrală 
termică proprie și Opel Ascona 
an fabricație 1986, 1600 cmc, 
persoană fizică. Telefon 092/ 
234061. (3674)

• Vând urgent casă în 
Simeria. Tel. 262357 (3445)

• Vând apartament 2 
camere, Deva, bd. Bălcescu. 
Preț convenabil. Informații tel. 
621762, între orele 8-15. 
(2351)

• Vând spațiu ultramodern 
pentru orice activitate (comerț, 
birou, cabinet medical). Tel. 
620535 (2304)

• Vând apartament o 
cameră, ultracentral, etaj II, 
decomandat, parchetat, 75 
milioane lei. Tel. 094/440598, 
094/700055. (2049)

• Vând garsonieră, confort 
I, Orăștie, Mureșului, bloc 17/ 
44. Informații după ora 17. 
(3770)

• Vând casă, curte, grădină, 
gaz, apă curentă, în Hațeg. 
Informații tel. 247212 (3772)

• Vând casă în Deva, str. 
Crișan, 31, 3 camere, cu toate 
dotările. Ofertă specială de 
preț până la 01.06.1999. Tel. 
092/518042 (2357).

• Vând apartament 2 
camere, în Geoagiu Băi (cen
tral). Informații tel. 720034, 
648206, 092/425105 (2356)

• Vând casă, 3 camere , 
grădină cu pomi, anexe 
gospodărești, Banpotoc, tel. 
261138 (2365)

• Vând casă, curte, grădină, 
parabolică, negociabil. Leșnic, 
nr. 183 A (2509)

• Vând apartament 2 
camere, Aleea Patriei, 
nedecomandat. Tel. 216046 
(2506)

• Vând Dacia 1304 
izotermă, preț 4200 DM. Tel. 
094 698207. (3426)

• Vând Dacia Nova 1988, 
garanție, Dacia 1310 - 2100 
DM, malaxor carmangerie 
(patiserie), masă inox 2/1,

• Vând Ford Sierra Ghia, 
1989, excepțional. Tel. 054/ 
217690, între orele 18-20.

• Vând tractor U 445, cu 
800 ore de funcționare, mașină 
plantat cartofi, plug cu două 
brazde, ARO 10, an fabricație 
1980, tel. 216194, 623112, 
după ora 16. (3450)

• Cumpăr Ford Orion, 
benzină, model 1984, avariat, 
numere noi, 217208 (2501)

• Vând autobuz Ikarus, 38 
locuri, tel. 054/219320, 092/ 
373178 (3684)

• Vând tractor chinezesc, 
15 CP. Informații Hațeg, sat 
Vâlcelele Bune, nr. 169 (6507)

• Vând Dacia 1310, 
înmatricualtă, stare bună, 
fabricație 1980, 8 500 000 lei, 
Deva. Tel. 227876 (2507)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577. (2625)

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

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

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

• Vând urgent chioșc în 
Piața Centrală, Hunedoara, tel. 
092/405005, 219522.

• Vând combină recoltat 
cereale, tel. 092/405005, 
219522.

• Vând centrale termice 
Vaillant (pentru casă, 
apartament), import Germania, 
stare foarte bună, tel. 092/ 
380609 (2954)

• Vând mochetă import 
Franța, la cele mai mid prețuri. 
Tel. 054/241296. (3767)

• Cumpăr celulare 
defecte, decodez pe loc, 
repar. Tel. 094/859958. 
(3441)

• Vând compresor, motor 
220V, semicursieră, stare 
excelentă. Informații Simeria, 
la vulcanizare, str. 1 
Decembrie nr. 21. (3438)

• Vând calorifere din 
aluminiu și accesorii. 12 DM/ 
element. Tel. 628230 (2050)

• Vând sau închiriez rulotă, 
înscrisă în circulație, Cugir. 
Informații tel. 094/700966. (3771)

• Vând cabină tractor U445, 
plug două brazde, tel. 624394, 
213777 (2508)

J. OFERTE DE 
SERVICII

• ALTEX angajează șef
magazin, gestionari și ingineri 
service pentru magazinul 
ALTEX - Deva, în următoa
rele condiții: studii supe- 
rioare/medii, vârsta maximă 
35 de ani, domiciliul stabil în 
Deva. Acte necesare: copie 
după actele de studii, curricu
lum vitae, fotografie recentă, 
înscrierile se transmit prin fax 
033-230817 sau prin poștă: 
Ștefan cel Mare 6, Piatra 
Neamț, 5600. Relații la 
telefon: 033/210671 ’/ șef 
birou perssonal. (OP).______

• Tânăr, 34 ani, abil, studii 
medii, calificare electrician, 
șofer B, caut serviciu. Tel. 
543505 (3450)_____________

• Sucursala Rîu Mare 
Retezat, cu sediul în orașul 
Hațeg, str. Horea, nr. 87, 
oranizează concurs pentru 
ocuparea unui post de controlor 
șefĂQ. Condiții: 10ani vechime 
în domeniu, absolvenți ai 
facultății de construcții hidro, 
construcții civile și industriale, 
căi ferate, drumuri și poduri. 
Cerere de înscriere la concurs, 
curriculum vitae, copie diplomă 
de absolvire. Actele se vor 
depune la biroul personal, 
sucursala, până la data de 
22.05.1999. Concursul va avea 
loc la sediul sucursalei din 
Hațeg, în data de 25.05.1999. 
Relații suplimentare la biroul 
personal, tel. 777746. (6508)

• Au trecut 6 săptămâni de 
când a plecat dintre noi

RUSU MARIA
Slujba de pomenire va avea 

loc duminică, 16 mai 1999, la 
Hărțăgani. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! Soțul 
Petru, copiii Ana, Ionel, 
Gheorghe, ginerele, nurorile, 
nepoții și strănepoții. (2360)

• Se împlinesc 6 luni de la 
dispariția celui care a fost un 
minunat sot, tată și fiu,

ing. LUCIAN M0GA
Slujba de pomenire va 

avea loc duminică, 16 mai, la 
Catedrala Sf.Nicolae din 
Deva. Nu îl vom uitaniciodată. 
Familia! 

PIERDERI

• Pierdut chitanțier seria 
717900-717950, factura 
1594193, aviz 1336140, ale 
SC Artex SRL Deva. Se 
declară nule. (3686)

• S.C. Fiesta SRL Deva 
anunță pierderea chitanței 
seria’HD 1042450-33. Se 
declară nulă. (2364)

• Pierdut borsetă cu calcu
lator și chitanțier seria HD ALA 
nr. 4429500-4429550 cu 
chitanțe nemarcate de la 
4429542-4429550 . Le declar 
nule. Pentru găsitor 
recompensă. Informații la 
Cooperativa de Consum Hațeg, 
tel. 777330 și 770013 (6506)

• Soția Silvia, fiii Florin și 
Jian împreună cu familiile 
zdrobiți de durere deplâng 
trecerea în neființă a bunului 
lor sot, tată și bunic

VIOREL MANEA
veteran de război, 

înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 15.05.1999, ora 14, 
în satul Sulighete. (2369)

gtJȚoMEMORARI

• Cu adâncă durere în 
suflet amintim că se 
împlinește un an de la 
moartea mamei noastre

GROZA ECATERINA

Piața Unirii, nr.8, Deva, Județul Hunedoara 
Vinde prin licitație publică următoarele mijloace auto:
1. IFRON 204 D 1 buc.
2. Autoizotermă de It (TV) 1 buc.
3. Autoizotermă de 101 5 buc.
4. Autoizotermă de20t 2 buc.
5. Motocar de 31 1 buc.
Licitația va avea loc în ziua de 20 mai a.c., ora 

10, și se va repeta în zilele de Joi.

cu sediul in Deva, strada 1 Decembrie nr. 14 
VINDE

Unitate pentru alimentație publică 
In localitatea Orăștie - Cabana Poienița 
Informații la telefoane: 216336, 211221,214530

NU UITAU
LIBER"

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

acest fel economisiți 11000 lei pe lună!

CT PAL MELAMINAT
(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 “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.

remorcă nouă înmatriculată. 
Relații Bobâlna, nr.91, telefon 
731162. (3433)_____________

• Vând urgent 
AUTODUBĂ FRIGORIFICĂ 
MAN 3,5 t, înmatriculată și 
AUTODUBA IVECO 3,51. Tel. 
Arad: 057/280904, 057/ 
280753, 057/255522, 057/ 
259715, 094/697012, 01/ 
8621112. (OP) ___________

• Vând tractor U650, 
remorcă și plug, 50 milioane. 
Informații tel. 094/583153, 
Peșteana. (6502)

• Vând urgent Dacia papuc, 
an 1990, 20.000.000. Tel. 
620221, 232447 (3444)

• Peugeot 405 Diesel, an 
fabricație 1989, CI, tel. 092/ 
273938 (2354)

• Vând tractor U 650, an 
fabricație 1985, plug, disc și 
remorcă. Informații tel. 623039

• Ofer spre închiriere 
casă, cu curte, grădină, garaj, 
str. Călugăreni.Deva. Tel. 058 
820447, 058 813657,
018592341, (3426)________

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial (60 mp), pentru 
depozit sau magazin. Tel. 092/ 
595025, 212829 (3448)

• închiriez spațiu comercial 
în Cugir, zonă centrală, pe 
bulevard. Informații la tel. 094/ 
700966(3771)

DIVpR.Î

• Transport marfă 
internațional cu Mercedes 
8/4, reduceri contracte. Tel. 
094 522754.(3646)

Parastasul de pomenire 
va avea loc duminică, 16 mai 
1999, ora 12, la Biserica din 
satul Peștera, comuna Băița. 
Fiii Pupa și Bobi. (3440).

• Regrete și dor însoțesc 
inimile noastre la împlinirea a 
doi ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel care a fost

POPESCU DUMITRU
Parastasul de pomenire 

se ține la cimitirul Bejan, în 
data de 15 mai 1999. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace! Familia. (88951

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE 
m|| 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 mvCz '■
dobânzii lunar - - - 60 61 62 63 64 65
• Cu plata
dobândi 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 
dobânzile r 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)

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 ----------------------------------------------------- -- --------

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



— 14 MAI 1999Cuvântul liber

La Dispensarul medica! nr. 1 Deva

Improvizații care 
trenează de 
șapte ani!

Cu ani în urmă s-a mai 
scris în ziarul nostru despre 
unele stricăciuni produse la 
Dispensarul medical nr.1 
din Deva, situat la parterul 
blocului nr.43 de pe strada 
Zarandului. Temporar s-au 
făcut unele remedieri, însă 
defecțiunile survenite la 
instalațiile de la coloana de 
alimentare cu apă și de 
canalizare au făcut ca atât 
tavan.ul cât și pereții să se 
degradeze permanent.

Ba mai mult, dna medic 
primar Jana Stânea ne 
spunea că au fost perioade 
când peisajul era cu totul 
dezolant, doctorii fiind 
nevoiți să realizeze 
consultațiile în cabinet în 
condiții când apa băltea 
peste tot.

în ultima vreme s-a 
apelat la administrația 
Spitalului județean Deva, 
care a răspuns solicitării și 
a adus meseriași pentru a 
remedia defecțiunile ce se 
perpetuează de 7 ani de 
zile. Peisajul arată însă 
dezolant, deoarece, deși s- 
au oprit deocamdată 
scurgerile de apă, 

^conductele au rămas la

vedere, cum se spune, iar 
tencuiala de pe pereți se 
găsește într-o stare de 
nedescris.

Cu toate că s-au făcut 
încercări de a înlătura 
provizoratele, apelând și 
la asociația de locatari, 
pentru a găsi împreună cu 
dispensarul soluții de a 
remedia definitiv
defecțiunile, demersurile 
întreprinse au rămas 
până acum fără rezultate. 
Ca mărturie a lipsei de 
receptivitate stă și faptul 
că la o adresă oficială, 
nici după o lună de zile 
asociația de locatari nu a 
dat răspuns.

Dincolo de aceste 
necazuri, am mai notat că 
nici dotarea dispensarului 
cu cele necesare (cazul 
nu este o excepție - n.n.) 
nu s-a bucurat de atenția 
cuvenită, perspectiva 
privatizării determinând ca 
fondurile alocate să fie cu 
totul insuficiente (tele
fonul, perdelele și alte 
dotări făcându-se pe 
seama eforturilor
personalului medical). 
(N.T.)

in iu na mai

FPS Hunedoara scoate la 
privatizare 19 firme

în luna mai a.c., Sucursala Teritorială Hunedoara a FPS 
scoate la privatizare 19 societăți comerciale. Până la 
această oră s-a reușit vânzarea pachetelor de acțiuni la 
“Devii” și “Ardeleana" Deva. Tot pe lista de privatizare din 
luna mai figurează și Societățile Comerciale “Sarmismob”, 
“Cepromin” și “Remedia” din Deva. Dintre societățile 
comerciale rezultate prin divizarea “Sidermet" Călan sunt 
«coase, la privatizare “Bobinatorul”, “Piese turnate” și 
“PRAM Control”. în calendarul privatizărilor FPS Hunedoara 
pe luna în curs figurează și firmele “Tractorul” Orăștie, 
,“Hermes” Petroșani și “Consul” Deva. (A.S.)

Concurs 
international 

y 

de desen
Sub egida “Ligii 

Legendelor Lumii” a avut loc 
concursul internațional de 
desen pentru copii “Țara mea 
curată 1998 - 1999", la care 
au participat și elevi de la 
Liceul de muzică și arte 
plastice “Sigismund Toduță" 
din Deva. Lucrările copiilor 
deveni au stârnit un interes 
deosebit prin originalitate, 
imaginație, realizare, fiind 
apreciate printre cele mai 
valoroase.

Elevul Marius Tolocică, 
din cl. a V-a, a fost 
încununat cu premiul I și 
medalia concursului, primind 
în dar și un minicasetofon. 
Alte cinci colege de liceu - 
Alexandra Antonia Vereș, 
Cristina Negru, Alina Gaiu, 
Alexandra Gavrilă și Anda 
Vasiu au fost premiate 
(diplome, insigne, rechizite 
școlare specifice profilului 
liceului).

Pentru prestația deo
sebită la întrecerea 
internațională, liceului de arte 
devean i s-a ptribuit 
“Diploma de participare 
excepțională la Concursul 
Internațional de Desen 
pentru Copii “Țara mea 
curată 1998- 1999”, iar prima 
doamnă a SUA, Hillary 
Clinton, a donat bibliotecii 
Liceului de arte “Sigismund 
Toduță” din Deva două cărți: 
Louis Armstrong “O poveste 
americană de succes" și 
“Marile arhive” a lui Duke 
Ellington. Cu același prilej, 
“Liga Legendelor Lumii” a 
oferit liceului devean 22 de 
volume pentru biblioteca 
școlii.

Pentru a câta oară copii 
și adolescenți, ce-și 
împlinesc vocația în liceul 
devean, fac, prin demersul lor 
artistic, cunoscută școala 
hunedoreană, țara, în lume!

Lucia LiCiU 
X___________ __________ z

ANUNȚ PUBLICITARr
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE 
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul 

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 cu HG 361/1998, 28,48% din acțiunile Societății Comerciale 
“HORTINA" DEVA SA, cu sediul în DEVA, str. Horea nr.2, județul Hunedoara, cod fiscal R 2112485, 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/385/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

865.950 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 896.957 mii lei.
Profit brutal ultimului an încheiat: 16.353 mii lei.
Structura acționariatului la data de 24.03.1995 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 9.865 28,48
S.I.F - -
PP.M. 10.918 31,52
Alții 13.855 40,00
Total 34.638 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.726 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este/ie 253.787 mii 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 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 7.613.610 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS sau la Trezoreria Statului BNR DEVA, cod 
cont 50555351169.

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 01.06.1999, ora 13, 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 08.06.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participant.
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. 251121710001 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 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 Rozalia Secașiu, 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
r

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

CONEXIUNI - 
UN BULETIN 

1N BENEFICIUL 
SOCIETĂȚII 

CIVILE
Conexiuni - buletinul care 

“apare în beneficiul societății civile 
hunedorene” - în ultimul său număr 
propune cititorului mai multe 
subiecte incitante. Alături de temele 

evidențiate 
pe copertă - 
Voluntariatul 
- între con
cept și rea
litate; Noutăți 
în protecția 
drepturilor 
copilului; 
Sistemul 
liberal danez 
și tradiția 
democrată -

din cuprinsul revistei trebuie 
amintite: 1999 Anul internațional al 
persoanelor în vârstă - Avantajele și 
dezavantajele bătrâneții; Noi 
oportunități de finanțare; Francezii 
din Quirpper sunt interesați de 
turismul rural hunedorean. Dar 
merită citite și alte articole, cum ar fi: 
Copilul cu nevoi speciale, Drama 
familiei Nodiș, 5 Mai 1999 - Ziua 
Europeană a Persoanelor cu 
Handicap; Corpul Păcii își extinde 
programul în România ș.a. (V.R.)

Certeju de Sus, la 
timpul prezent

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, 69,99 % din acțiunile Societății Comerciale “REVA” 
- SA , cu sediul în Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, județ Hunedoara, cod fiscal R 2150217, număr de 
înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/643/1992, având:

Obiectul principal de activitate: executarea lucrărilor de reparații de modernizări și fabricație 
material rulant pentru calea ferată și terți atât în țară cât și în străinătate

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 10.824.125.000 lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 60.967.642.000 lei 
Profitul brut al ultimului an încheiat: 3.215.385.000 lei
Structura acționariatului la data de 26.01.1999 este:

Nr. acțiuni %

Certeju de Sus are un 
caracter dublu, în sensul că 
în satul de reședință există 
un cartier de blocuri, iar în 
sate case specifice mediului 
rural. Adică este, în același 
timp, și oraș și sat. Despre 
caracterul său urban nu se 
pot scrie prea multe, decât 
că locatarii apartamentelor 
provin, aproape în 
exclusivitate, din afara 
localității, unii de la distanțe 
foarte mari, unde se 
confruntă cu necazurile 
specifice orașelor. Să mai 
spunem că blocurile mai 
vechi au ajuns într-o stare de 
degradare foarte înaintată și 
să trecem la alte aspecte. 
Localitatea are ca piloni ai 
existenței mineritul și 
creșterea animalelor. Și este 
demn de consemnat că 
exploatarea minieră din Certej 
n-a prea scos oamenii în 
șomaj, au părăsit mineritul 
numai cei ce - lăsându-se 
păcăliți de bani mulți - și-au 
cerut disponibilizarea, iar 
acum își dau cu pumnii în cap 
de necaz, l-am văzut pe mulți 
dintre ei adunați în fața poștei 
sau a piațetei așteptând să 
vină băștinașii să-i angajeze 

s

la diferite lucrări ale 
câmpului, ca să mai câștige 
un ban.

Unii dintre disponibilizați - 
la cerere, subliniem - au 
părăsit Certejul întorcându- 
se acasă la locurile natale 
sau în căutarea unui alt rost 
în viață

în ce privește cel de-al 
doilea pol al existenței 
oamenilor - creșterea 
animalelor - această ocupație 
este foarte dezvoltată în 
localitate. Oamenii din 
Vărmaga, Hondol, Nojag ș.a. 
au animale multe ce le aduc 
venituri importante. Din 
salariul realizat în minerit și 
veniturile pe seama creșterii 
animalelor oamenii și-au 
ridicat case frumoase, dotate 
cu tot confortul, cu toate 
elementele civilizației.

Sigur, și oamenii 
Certejului surit îngrijorați de 
starea în care a ajuns 
România, dar speră că țara 
își va găsi calea spre 
democrație și progres. 
Greșim oare afirmând așa 
ceva?

Traian BONDOR

Acționar
FPS 303.027 69,99
SIF 88.882 20,53
FFM 41.008 9,47
Manager 48 0,01
TOTAL 432.965 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 30.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 9.090.810.000 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 6.000.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 272.724.300 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau la Trezoreria Statului BNR - Deva, cod 
cont 50555351169.

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 2.06.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara. . 
în caz de neadjudecar^ la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

9.06.1999, la aceeași or£.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participant.
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 EXIMBÂNK, 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 dă începerea licitației la sediul de mai sus.

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

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

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