
Tribuna “Cuvântului liber"
Telefoanele nu 

funcționează
»

Stimați domni, sunt o 
abonată a ziarului 
“Cuvântul liber" și 
locuiesc pe strada V. 
Alecsandri din Simeria. Vă 
rog să mă scuzați pentru 
anonimat, dar mi-e teamă 
de răzbunarea RomTele- 
comului care mi-ar putea 
încărca nota de plată. 
Oricum o face. De două 
săptămâni telefoanele de 
pe strada noastră nu 
funcționează. Parcă am fi 

kîn junglă! Plătim note de

plată tot mai încărcate cu 
fel și fel de adaosuri, 
plătim servicii de care nu 
beneficiem. Din contră.

V-aș ruga mult ca, 
prin intermediul ziarului, 
să fie întrebați cei de la 
RomTelecom când vom 
avea ton, când vom 
beneficia de serviciile ce 
le plătim? Sau trebuie să 
apelăm la alte firme?

Un abonat al ziarului și 
al RomTelecom J

ATELIER J ELUCRU
al arhitecților șefi de Județe

Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării 
Teritoriului, în
colaborare cu Consiliul 
județean Hunedoara, 
organizează azi, vineri, 8 
octombrie a.c., la Baza 
Vața a Romtelecom, un 
Atelier de lucru cu 
arhitecții șefi de județe 
din România. Lucrările 
vor fi conduse de arh. 
Șerban Antonescu - 
Secretar de Stat. 
Participă dl Gheorghe

Barbu - președintele 
Consiliului județean 
Hunedoara. Tematica 
lucrărilor de azi cuprinde 
dezbaterea unor
probleme actuale din 
domeniul urbanismului 
și amenajării teritoriului, 
printre care: stadiul 
asigurării planurilor 
urbanistice generale ale 
localităților; situația 
actelor legislative și nor
mative pentru urbanism 
și amenajarea teri

toriului, aflate în 
aprobare; posibilități 
financiare de finalizare 
a documentațiilor în 
conformitate cu HG nr. 
59/ 1999; soluționarea 
problemelor de cadas
tru pentru urgentarea 
avizării documentațiilor 
de urbanism; elabo
rarea și selectarea 
proiectelor, programele 
specifice de pregătire 
SPP - SAPARD.
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Ce-i drept, vara îmi 
întrecuse așteptările. S-a 
strecurat insinuant în miezul 
zilelor spre început de 
octombrie, amăgindu-ne cu 
dezmierdările ei calde și 
seninuri de cleștar. Doar 
diminețile ce mai îndreptățeau 
toamna să-i recunoaștem 
prezența. Acum, însă, “zâna 
melopeelor”a luat în stăpânire 
toată cuprinderea și ne 
amenință că-și va face de cap.

Nu-mi pasă. M-adâncesc 
în toamnă și-mi las gândurile 
să se rostogolească peste 
frunzele ei despletite, în timp ce 
îngân precum poetul: 
“Acoperă-mi inima cu ceva... ”

Sună a ploaie în depărtări; 
de dor nostalgic sau de amară 
tristețe or fi lacrimile 
toamnei?... Vântul începe a 
boci, zarea se-ascunde după 
cortina cenușie și simfonia 
toamnei ude ne învăluie 
simțurile. Bătrânii spun că 
ploile de toamnă sunt 
fragmente de veșnicie...

Binecuvântez toamna 
pentru asta. O iubesc pentru 
melancolia ei neprefăcută, 
pentru dansul frunzelor moarte 
și pentru grădinile în care 
împărățesc dalii și crizanteme; 
o aștept pentru pastelul ei cu iz 
de struguri înmiresmați și de 
gutui pârguite.

Și acum “Tăcere... E 
toamnă în cetate”.

Georgeta BÎRLA

A CERTIFICATELE 
“REVELION 

2000”, în lei 
cu DOBÂNDA FIXĂ de 61 % 
pe an și scadență la 96 de zile 

numai până la data de 10 
octombrie 1999 prin unitățile 
BĂNCII INTERNAȚIONALE 

A RELIGIILOR
• Sucursala Deva, Bdul Decebal, 

bl. 8
• Agenția Brad, Str. Republicii, 

bl. 6
• Agenția Orăștie, Bdul Eroilor, 

bl. C2
• Agenția Hațeg,

Str. T. Vladimirescu, bl. SI 
Program de lucru cu clienții: 

luni-vineri: 8-18 
sâmbătă: 8-12.

La Oficiul poștal Ilia am surprins-o pe factorul poștal Lăcrămioara Crișan 
pregătind difuzarea ziarului “Cuvântul liber” celor peste 170 de abonați 

din toate satele comunei.
Foto: Traian MÂNU

Viata culturală1 Brad - secvențe 
citadine

Protest
Unele primării, având girul conducerii 

Consiliului Județean și al Prefecturii, în disprețul 
legii, au început naționalizarea patrimoniului 
cooperației de consum.

Cred că puțini români și-ar fi putut închipui 
că, după decembrie 1989, se va putea atenta 
din nou la proprietatea privată. Aceasta este 
pur și simplu o iluzie, deoarece în România, mai 
ales după 1996, este posibil orice. Dovadă că 
acest lucru este posibil, după zece ani de'Ja 
evenimentele din decembrie 1989, este 
acțiunea declanșată, la nivel de județ, de către 
primării, la indicația conducerii Consiliului 
județean și a Prefecturii de a naționaliza, prin 
trecerea în patrimoniul primăriilor, avuția 
cooperației de consum. Menționăm că 
activitatea și proprietatea cooperației de 
consum este reglementată de Legea nr. 109/ 
1996, Legea nr. 212/1998 și HG nr. 548/1999, în 
baza cărora s-a declanșat inadmisibila și 
revoluta acțiune a primăriilor și se referă strict 
la proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia și în nici un caz nu face referire la 
patrimoniul cooperației.

Ne exprimăm indignarea și protestul față 
de asemenea mentalități și acțiuni pe care le 
credeam pe veci apuse și așteptăm opinia 
Președinției, Guvernului și Parlamentului 
României, cărora le-am înaintat prezentul 
protest.
Nicolae Jurca, președinte Federalcoop 

Hunedoara-Deva , ■___________________________

Programul SAPARD ne învață cum 
să ne ducem

Spre Uniunea 
Europeană...

într-o recentă discuție 
purtată cu dl ing. Gheorghe 
Jurca, director general al 
Direcției pentru agricultură și 
industrie alimentară a județului 
Hunedoara, am abordat 
aspectele esențiale privind 
conținutul și scopul programului 
SAPARD, care se va aplica și în 
județul nostru. Important de 
subliniat din capul locului este 
faptul că acest program care 
se adresează statelor ce 
doresc să adere la Uniunea 
Europeană, vizând și 
agricultura, se desfășoară în 
perioada 2000-2007, perioadă 
în care România va beneficia 
de un grand de 150 milioane 
euro, la această sumă

adăugându-se și o contribuție 
proprie a țării noastre ce se 
ridică la peste 37 milioane 
euro. Cu aceste fonduri se 
finanțează proiecte pentru 
alinierea agriculturii noastre la 
standardele europene. între 
obiectivele ce se finanțează 
amintim: prelucrarea și
comercializarea produselor 
agricole, rezolvarea unor 
probleme specifice zonelor 
rurale, cum ar fi refacerea 
drumurilor, educația și 
stabilizarea populației în 
mediul rural, dezvoltarea 
serviciilor ș.a.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

f w - - —————.
Se va lucra mai bine pământul?

Achiziționarea de tractoare, 
mașini și utilaje agricole 
prin credite cu dobândă 

subvenționată>
- Spuneți-ne, die director, ce prevăd normele metodologice 

de aplicare a OG 36/ 1999?
- în esență este vorba despre condițiile de subvenționare cu 

70 la sută a dobânzilor la creditele acordate pentru

' Convorbire cu dl ec. Florin Dan Ciocoiu, director ’ 
adjunct al Sucursalei CEC Hunedoara- Deva

achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, 
precum și instalația de irigat, toate noi, din producție proprie. 
Ulterior, printr-o OU nr. 132/16 sept, a.c., s-au adus modificări și 
completări la OG 36, în sensul că s-au inclus la creditare, în 
condițiile subvenționării dobânzii cu 70 la sută, animalele de 
prăsilă, construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și 
creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole

A consemnat 
_______ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)

Cu un bun management 
o firmă își relansează și 

diversifică producția
Ce ne spun dl Dsvald Sander, deținătorul capitalului 

majoritar, și ing. Ionel Ișfan, administrator unic

După ce s-a confruntat cu 
o serie de greutăți, în special 
de ordin financiar, datorită unui 
management anterior defec
tuos, firma Integrata Sanders 
din Hațeg își relansează și 
diversifică producția, noua 
conducere fiind decisă să-și 
recâștige furnizorii și 
consumatorii, să-și lărgească 
treptat piața de achiziționare a 
materiei prime (respectiv a 
laptelui) și piața de desfacere 
a produselor agroalimentare. 
Ca dovadă, în ultimul timp 
producția de muștar s-a triplat, 
crescând considerabil numărul 
beneficiarilor din județ și din 
țară. Cei doi interlocutori,

respectiv dl Osvald Sanders, 
deținătorul capitalului ma
joritar, și ing. Ionel Ișfan, 
administrator unic al firmei 
amintite, ne-au prezentat 
câteva dintre acțiunile pe 
care le întreprind pentru a 
utiliza profitabil baza 
materială creată, pentru 
îmbunătățirea colaborării cu 
producătorii și furnizorii de 
lapte, în scopul îmbunătățirii 
calității produselor și lărgirii 
ofertei. începând de 
săptămâna viitoare se va

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Spre Uniunea 
Europeana...

(Urmare din pag. 1)

Pentru a avea acces la 
finanțare prin programul 
SAPARD se va întocmi un 
program național privind 
dezvoltarea agriculturii și 
dezvoltarea rurală, la care 
concură Ministerul Agriculturii 
și Alimentației, în cadrul căruia 
s-a creat o unitate distinctă 
SAPARD, împreună cu MLPAT, 
Ministerul Apelor, Pădurilor și 
Mediului, unitatea națională de 
turism și alte instituții abilitate. 
De menționat că proiectele ce 
se întocmesc vizează 15 
domenii de activitate care să se 
ridice la nivelul normelor 
europene, dintre care amintim: 
investiții în exploatații agricole, 
îmbunătățirea prelucrării 
produselor agricole, controlul 
calității activității veterinare și 
fitosanitare, dezvoltarea 
serviciilor, protecția mediului, 
modernizarea infrastructurii 
rurale, îmbunătățirea pregătirii 
profesionale în mediul rural și 
agroturismul.

Referindu-se la cei ce 
beneficiază de prevederile 
programului SAPARD, dl Jurca 
spunea că au acces la aceste 
fonduri toți producătorii agricoli 
individuali, asociațiile de 
producători, consiliile locale din 
mediul rural, societăți 
comerciale private și ONG-uri 
cu profil agricol. Cei ce doresc 
să beneficieze de finanțare vor 
face o cerere ce stă la baza 
întocmirii proiectului, aceasta 
adresându-se la DGAIA sau 
specialiștilor din teritoriu, de la 
centrele agricole. Ce trebuie să

știe însă solicitanții de 
fonduri?

în primul rând 
beneficiarul va participa cu 
jumătate din suma ce 
reprezintă valoarea
proiectului. Apoi, se știe că 
fondurile nu se oferă sub 
formă de lichidități, ci pe bază 
de documente de plată și 
acordarea se face numai 
după ce s-a consumat 
contribuția proprie.
Decontarea TVA o suportă 
numai solicitantul. Analiza
oportunității creării unui 
proiect se face cu sprijinul 
specialiștilor de la centrele 
agricole. Facem totuși 
mențiunea că chiar dacă se 
prezintă unele proiecte 
nerealiste, orice solicitare
este luată în considerare și se 
înregistrează la D'GAIA în 
registrul special, dovedind 
astfel o transparență totală și 
de comunicare privind 
programul SAPARD.

Pentru clasificarea
problemelor legate de 
întocmirea proiectelor 
specialiștii agricoli au fost 
temeinic instruiți, iar la nivelul 
DGAIA s-au constituit trei
comisii pe specialități vizând 
zootehnia cu mecanizarea, 
agroturismul și industria 
alimentară. Există deci 
deschidere și transparență 
totale pentru a . asigura 
accesul la finanțarea oferită 
în baza programului SAPARD 
care constituie un pas 
important pentru aderarea la 
Uniunea Europeană.

Achiziționarea de tractoare, 
mașini și utilaje agricole

(Urmare din pag. 1)

nobile, pomicole și de arbuști fructiferi.
- Cine sunt beneficiarii acestor credite?
- Pot primi astfel de credite proprietarii de terenuri agricole 

(persoane fizice), crescători de animale și păsări, societăți agricole cu 
personalitate juridică și asociațiile familiale constituite potrivit Legii 36/ 
1990, societăți comerciale cu profil agricol, arendașii (persoane fizice 
sau juridice) care au încheiat contracte de arendare în condițiile Legii 
16/ 1994, instituțiile și stațiunile de cercetare - dezvoltare cu profil 
agricol. Ca o condiție de bază, solicitanții trebuie să aibă ca o ocupație 
permanentă și principală cultivarea pământului și creșterea animalelor.

De precizat că se acordă credite care să reprezinte 85 la sută din 
valoarea bunurilor achiziționate, diferența fiind suportată din fonduri 
proprii de către beneficiari. De asemenea menționez că durata 
maximă de creditare este de 5 ani cu o perioadă de un an de grație.

- Ce condiții sunt prevăzute pentru beneficiarii creditelor?
- Solicitanții trebuie să dețină legal și să exploateze cel puțin 5 

ha teren arabil destinat culturii cerealelor, plantelor tehnice și 
furajelor, sau 2 ha pentru cultura plantelor de câmp, sau 0,5 ha 
destinate legumelor în sere sau solarii, sau 4 ha cu viță de vie 
nobilă, sau 1 ha pepinieră pomicolă, sau 30 de ha cu fânețe 
naturale. De astfel de credite pot beneficia și cei ce cresc și 
exploatează 5 vaci cu lapte, sau 15 taurine la îngrășat, sau 50 
porcine la îngrășat, sau 4 scroafe pentru reproducție, sau 1000 de 
găini ouătoare, sau 5000 pui de carne anual. Suprafețele și numărul 
de animale specificate constituie limitele minime și nu sunt limitative.

- Despre garanții ce ne puteți spune?
- Valoarea garanțiilor acceptate la acordarea unui credit va 

acoperi creditul solicitat de client și dobânda pe un an. Pentru 
garanții se iau în considerare: contractul de gaj fără deposedare 
de bunuri mobiliare de natura mijloacelor fixe (tractoare, combine, 
mașini și utilaje agricole, instalații de irigat) aflate în proprietatea 
clientului sau a celui ce vine în calitate de girant (50 la sută), 
precum și cele ce urmează a fi cumpărate din credit - noi (60 la 
sută), ipoteca asupra bunurilor imobile (locuințe din mediul urban), 
contractul de gaj pe fondul de comerț (pentru persoane juridice), 
contractul de cauțiune, depozitul colateral constituit la CEC, 
cesiunea de creanțe, scrisoarea de garanție emisă de Fondul de 
Garanție a Creditului Rural.

- Ce documente se cer pentru obținerea creditului?
- Pe lângă cererea de credit acordată de CEC și avizată DGAIA, 

mai sunt necesare: adeverință de venit/ stare materială pentru 
împrumutat, adeverință de venit/ stare materială pentru trei giranți, 
certificatul de producător agricol, declarația privind contribuția 
proprie de minimum 15 la sută, contractul de arendă, autorizația de 
funcționare, declarația de venituri pe ultimii doi ani și pe anul în curs 
vizate de organele fiscale, oferta de preț, contractul de achiziție a 
bunurilor, precum și factura pentru plata a minimum 15 la sută din 
valoare. Firește, orice alte detalii se obțin la CEC sau DGAIA.

SPORT ' SPORT] SPORT
în Supercupa României

STEAUA a fost umilita de
RAPID cu scorul de 5-0!

Miercuri, la București, în sfârșit s-a desfășurat partida dintre Rapid, 
echipă ce a cucerit titlul de campioană a României (1998 - 1999) și 
Steaua, câștigătoarea Cupei României in același sezon fotbalistic. Din 
amândouă formațiile au lipsit câțiva jucători - convocați la lot sau 
accidentați. în timp ce la Rapid nu s-a văzut lipsa lor, giuleștenii au 
evoluat la un bun nivel tehnico-tactic și spectacular, la Steaua toate 
“acțiunile" pe teren au fost anapoda: găuri mari, cât roata carului în 
apărare, inițiativele înaintării haotice, ușor dejucate de defensiva 
Rapidului. Sergiu Radu (de 3 ori) și Măldărășanu (de 2 ori) au ridiculizat 
pe militari, aruncându-i din nou pe valurile umilinței, neputinței și 
deznădejdii. (S.C.)

ARBITRII Șl OBSERVATORII - 
etapa din 10 octombrie

VICT. CĂLAN - CASINO ILIA, arbitri: Petru Zlate, Remus Azamfirei 
și Ionel Cârstea, obs. Alexandru Groza.

METALUL CRIȘCIOR - MIN. ANINOASA: Claudiu Durlescu, 
Comeliu Dumitriu și Răzvan Avram, obs. Stan Hanzi.

FC PAROȘENI VULCAN - FC DACIA ORÂȘTIE: Daniel Haidiner, 
Beniamin Popescu și Zoltan Gergely, obs. Sever Bogdan.

CIF ALIMAN BRAD - CONSTR. HUNEDOARA: Traian Melha, 
Nicolae Sebeș și Dorin Tincu, obs. Dorn Toma.

UNIV. PETROȘANI - MIN. BARBĂTENI: Marin Ormenișan, 
Cristian Petrean și Călin Orbonaș, obs. Dorel Târsa.

VICT. DOBRA - MIN. POIANA RUSCÂ: Vasile Capotescu, Ovidiu 
Toderită și Aurelian Lagu, obs. Emil Muntean.

RETEZATUL HAȚEG - CFR MARM. SIMERIA: Valentin Gavrilă, 
Eduard Kovacs și Sorin Ciotlăuș, obs. Nicolae Stanciu.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
GLORIA GEOAGIU - VENUS CHIȘCĂDAGA: Daniel Thirt, Mircea 

Brândușa și Tiberiu Nistor, obs. Sorin Popa.
RODOSTAR DEVA - UNIREA VEȚEL (la 9 oct ): Adrian Costea, 

Marian Lucaci și Virgil Gherghel, obs. Liviu Banc.

Pronosticul redacției la concursul organizat de 
RALN - revista Loto - Prono 10 octombrie 1999

(Urmare din pag. 1)

relua activitatea la fabrica de 
lapte și de produse lactate - 
unt, brânză, cașcaval - 
prelucrându-se zilnic 500-600 I, 
urmând să se ajungă treptat la 
o capacitate de 2000 I lapte pe 
zi. Pentru început aprovizio
narea cu materie primă se va 
face de la crescătorii de 
animale din zona Țării 
Hațegului, apoi extinzându-se 
inclusiv prin crearea unei baze 
proprii de producție cu vaci de 
lapte din import. în scopul 
îmbunătățirii relațiilor cu 
furnizorii, ni s-a făcut 
precizarea că plata acestora 
se va face la 15 zile de la 
livrarea laptelui. Aici este locul 
să amintim că s-a achiziționat și

Cu un bun management
o nouă mașină frigorifică pentru 
transportul laptelui. Tot la 
capitolul investiții este de notat 
că s-a retehnologizat fluxul de 
pasteurizare a laptelui, 
aducându-se două instalații noi 
cu schimbătoare de căldură. Cu 
ajutorul unui utilaj nou aici se va 
asigura capsularea cu capace 
din folie de aluminiu, totodată 
inscripționându-se cu marca 
fabricii ambalajele în care se 
valorifică produsele realizate. 
Marca Sander a produselor va 
apărea pe piață ca marcă 
înregistrată. De asemenea ni s- 
a mai precizat că în aceeași 
incintă se va instala și a doua 
linie de muștar. Există

certitudinea că personalul 
angajat - 22 de oameni în 
prezent, dintre care o parte 
provin din rândul șomerilor - își 
va dovedi profesionalismul prin 
respectarea rețetelor de 
fabricație și calitatea produ
selor oferite consumatorilor, 
între produsele fabricate 
amintim: laptele pentru consum, 
smântână, untul, telemeaua, 
cașcavalul, produsele lactate 
acidulate și frișca.

Urmărind îmbunătățirea 
marketingului (oferta se face pe 
bază de catalog), această nouă 
activitate a fost încredințată 
economistului Gabriel Ișfan, 
totodată asigurându-se și

îmbunătățirea activității de 
colectare a laptelui, 
compartiment de care se 
ocupă inginerul Puiu Badea.

Referitor la diversificarea 
producției mai este de reținut 
că firma comercializează apă 
minerală Borsec la pet, iar în 
curând va valorifica în stare 
preambalată (având instalații 
din import) zahăr, făină și 
orez.

Din afirmațiile interlocu
torilor este de ' notat 
preocuparea și decizia lor
pentru a ridica 
funcționare 
îmbunătățind 
relațiile cu 
agricoli, cu 
produse, cu t< 
consumatorii.

parametrii de 
ai firmei, 
permanent 

producătorii 
furnizorii de 
i beneficiarii și

-4

1. ALZANO - SALERNITANA (p) X
2. ALZANO - SALERNITANA (f) X
3. COSENZA - GENOA X
4. FERMANA - SAVOIA (p) X
5. FERMANA - SAVOIA (f) 1
6. NAPOLI - CHIEVO 1
7. PESCARA - TREVISO 1
8. RAVENNA - VICENZA (p) X
9. RAVENNA - VICENZA (f) X
10. SAMPDORIA - ATALANTA (p) X
11. SAMPDORIA - ATALANTA (f) X
12. TERNANA - CESENA (p) 1
13. TERNANA - CESENA (f) 1

Alin BONȚA - Deva

i ASIGURAREA POPULARA ROMÂNA SA
A Sucursala Hunedoara

Societate de asigurare - reasigurare vă oferă 
condiții avantajoase de protejare prin:

- asigurări de autovehicule și Carte verde;
- asigurări de răspundere a transportatorului;
- asigurarea mărfurilor pe durata transportului;
- asigurarea de răspundere civilă;
- asigurări de persoane altele decât cele in viață;
- asigurări medicale pentru călătorii in străinătate;
- asigurări de incendiu și alte bunuri;
- asigurări de pierderi financiare;
- asigurări agricole.
Asigurarea Populară Română va oferă:
- protecție maximă prin reactualizarea valorii bunurilor asigurate;
- flexibilitate în negocierea condițiilor și a primelor de asigurare.

Cu noi viitorul este mai sigur!
Director, loan Stănilă

EI CU DISTRIBUIREA LOR, NOI CU ÎNSCRIEREA NOASTRĂ!
IN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E orașul tău! E afacerea tal E ghidul tăul inscrie-te și tu în Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni în curând realitate.

ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonaților telefonici din Hunedoara.
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna dienților 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

SC HABER 
COMERCIAL 
SRL HAȚEG r

Angajează 
pentru depozit 

Deva
GESTIONAR

Cerințe:
^experiență minimum 

2 ani în gestiune;
•vârsta maximă 35 

ani;
•bărbat;
•domiciliul în muni

cipiul Deva;
• disponibilitate 

pentru program flexibil.
Scrisoarea de Intenție, 

însoțită de CV se vor 
depune la CP nr.7, Oficiul 
Poștal Hațeg, cod 2S50, 
până la data de 14 
^octombrie 1999.
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Câte istorii 
are România?

îmi spun colegii că apar într-un manual de istorie a României. Da’ 
ce-am murit și nu știu?, e primul gând care mă străbate. Cu manualul 
respectiv în față, te năpădesc gânduri cu mult mai sumbre decât acesta.

încădc la primele pagini, ideea de bază a alcătuirii acestui “manual” 
se conturează cu putere: relativizarea, aproape fictionalizarea Istoriei 
românilor. Capitolul despre nașterea poporului român e intitulat: “Cum 
îsi imaginează românii originea poporului lor”. Se discută despre 
“povestea” originii românilor, se spune că “putem presupune” formarea 
pe nucleu daco-roman a poporului român. începi să te pipăi să vezi 
dacă tu, românul Popescu, exiști, și în caz că da, dacă nu cumva ești 
costoboc, iazig, marcoman sau hun. Culmea, la pag. 16 ți se spune că 
“unii cercetători de astăzi cred că șefii români pomeniți de acesta 
(Menumorut, Glad și Gelu) nu au existat cu adevărat, pentru că istoricii 
din vremea respectivă obișnuiau să amestece adevărul cu ficțiunea”. Dar 
maghiarii lui Arpad, care l-au omorât pe Gelu, ăștia erau realitate sau 
ficțiune în Transilvania, devreme ce n-a existat o moarte a lui Gelu? 
Autorii manualului nu răspund, firește, la o asemenea blasfemie, în 
schimb, la pag.27, produc două fabuloase explicații la portretele lui 
Vlad Țepeș și Mihai Viteazu. După cum se poate citi, despre domnitorul 
Vlad Țepeș ni se spune că a ajuns popular în lume prin filme, sub 
numele de Dracula, și că era crud. Atât. Deci asistăm la o performanță 
unică în didactica mondială a Istoriei: despre un om viu, de prim rang, 
al istoriei unei țări, ni se dau exclusiv referințe literar-cincmatografice. 
într-un manual de istorie! La Mihai Viteazu, lucrurile sunt și mai limpezi: 
el este un personaj! Adică o ficțiune, o făcătură “preferată de istoricii 
români”. Prin urmare. Istoria României e un roman foileton, pe care 
citindu-l, ca Zița la lambă, istoricii români - Bălcescu,, Xenopol, lorga, 
Pârvan, Daicoviciu, de pildă - au “personaje preferate”, ca acest Mihai 
Viteazu. Sau ca un anume Ștefan cel Mare, care se face remarcat, în 
viziunea autorilor Copoeru, Pecican.Țîrăuși Țârău, exclusiv prin faptul 
că a comandat scrierea unor cronici de natură ideologică cu privire la 
domnia sa.

Volumul geme de asemenea accente puse fantasmagoric, de măriri 
și diminuări arbitrare de fapte și oameni. Și nu e singurul. în total, sunt 
în clipa de față 5 (cinci) manuale alternative de Istoria României. 
Sortiment bogat, ofertă variată, să aibă fiecare de unde alege! Toate 
aceste manuale au fost aprobate de Ministerul Educației Naționale al
României. îti stă mintea-n loc. Cum e posibil să concepi Istoria 
României în alternative? Mai există încă o Academie Română, mai 
există savanți, istorici emeriți - ce poate tî mai logic și normal decât ca 
o Comisie Națională alcătuită din asemenea oameni să se pună de 
acord asupra unui tic manual, asupra unei unice cărți de învățătură a 
Istoriei României pentru elevii acestei țări? Că nu știu ce editură privată 
scoate și ca un manual pe bani și risc propriu, n-arc decât - dacă se vinde 
foarte bine. Dar să zăpăcești mințile unor tineri care și așa nu mai au 
repere, nu mai au modele în societatea românească contemporană, cu 
oficializarea unor astfel de tcrfeloage subversive, care atacă în mod 
cretin miturile istorice fondatoare ale poporului român, este o acțiune 
antinațională și antistatală în toată regula.

Cum vor gândi aduiți i de mâine, care acum învață după un asemenea 
“manual”? Fără morți iluștri, fără mituri, tradiții, legende, o țară se 
descompune chiar în absența oricărui dușman extern.

Care va să zică, în mii de școli ale României, elevii nu-și pot face 
nevoile în closetele dărăpănate care put ca iadul, în schimb avem cinci 
Istorii ale României. Aceste manuale alternative sunt cumpărate de 
elevi cu banii părinților - 50.000 lei bucata! - la indicația profesorului de 
istorie din liceul respectiv. Ce magistrală a șpăgii și traficului de influență 
se deschide aici!

Ziarul “Adevărul” a susținut pe cât i-a stat în puteri ideea de reformă 
a învățământului promovată de ministrul Andrei Marga. Va încerca s-o 
susțină în continuare. Dar dacă dl ministru și conducerea MEN continuă 
să gireze, în numele unui “multiculturalism” stupid înțeles, asemenea 
indivizi care joacă “țările” cu briceagul pe creierul copiilor noștri, atunci 
să se ducă învârtindu-se dl Marga într-o Românie alternativă!

Cristian Tudor POPESCU 
(Din ziarul "Adevărul” nr. 2903/6 oct. 1999)

Vineri 
octombrie

TVR I
9.00 TVR lași 10.00 Art-Ma

nia (r) 11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 Rock (r) 13.00 TVR 
Timișoara 13.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 14.00 
Jurnal 14.15 Cibernet 15.00 
Scena (mag. cinema) 15.30 
Emisiunea în limba germană
17.30 Cuvânt pentru 
necuvântătoare 18.05 Jumătatea 
ta (cs) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 546) 20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Sport. Meteo 21.00 Doi băieți, o 
fată și o pizzerie (s.SUA 1998, 
ep. 2) 21.30 Divertisment 23.20 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.50 Rumba-Tumba 10.15 

Limbi străine. Spaniolă 10.40 O 
familie ciudată (r) 11.10 Familia 
Simpson (s) 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 TVR Craiova 
14.40 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Rebelul (s) 16.00 Obsesia (s, ep.

18) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Melies 
Vrăjitorul (II) 19.00 Cu ochii'n 4 
(r) 20.55 Metallica în concert (III) 
22.35 Infidelități (s, ep. 3)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Colivia de aur (s, ep. 
21) 11.30 Din nou împreună 
(dramă SUA 1992) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe azi 
(s, ep. 44) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 126) 15.00 Luz Maria (s, ep. 
105,106) 17.00 Știri 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep. 88, 89) 19.00 
Observator 20.00 Regăsirea 
(dramă SUA 1994) 22.00 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 10.45 Dragoste cu haz (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 
14) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 40) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 25) 14.15

Programe TV - sâmbătă și duminică
Șâmbătă

9 octombrie

TVR 1
9.00 Mica Sirenă (d.a) 

10.00 Cartea de folclor 
11.00 Art-Mania 12.00 
Garantat 100% 13.30 
Lumea și noi 14.00 Arca 
Marinei la Chicago 16.30 
Adevărul despre femei 
(s) 17.30 Handbal
feminin Liga
Campionilor, retur 19.00 
Sarabanda (cs) 19.30 
Carol și compania (s) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.25 Fotbal 
Preliminariile 
Campionatului Euro
pean: Liechtenstein - 
România (d) 22.30
Surprize, Surprize (cs)

TVR 2
8.05 Să stai acolo (do, 

p. I) 8.30 Patru surori 
(d.a) 9.00 Bzzz! Un
supermagazin pentru 
copii... mai mari! 10.30 
Tanger, un oraș, un port 
10.55 Gimnastică
artistică 12.50 TVR 
Timișoara 14.10 Poliție 
judiciară (s) 15.05
Aragon, puterea magică 
a cuvintelor (do) 16.00 
Obsesia (s, ep. 19) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.35 
Desene animate 18.00 
Serial de călătorii (do)
20.30 Teatru TV:,.Zilele 
britanice la București”
20.30 Teatru TV: „Micul 
Lord”

ANTENA /
8.30 Desene animate 

9.00 Copacii și furnicile 
(do) 10.00 Casa de piatră 
11.00 Orient Expres 
(talkshow) 13.00 Cu 
Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 18.00 
Elena, viața mea (s, ep. 
89) 18.50 Fashion Club 
19.00 Observator 20.00

X______ .________________

Miracolul tinereții (s, ep. 25) 14.45 
Familia Bundy (s, ep. 187) 15.15 
Aripile pasiunii (s, ep. 107)16.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 850) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 25) 18.30 
Urmărire generală 19.00 Reforma 
la români 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 124)
21.30 Profiler- Psihologia crimei 
(s) 22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 Preciosa 
(s) 17.00 Casper (d.a) 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.20 
Acasă la bunica 18.30 Renzo și 
Adriana (s) 19.30 Lanțurile iubirii 
(s) 20.20 Căsuța poveștilor 21.30 
Sânge din sângele meu (s) 22.30 
Vin nevestele (dramă Iugoslavia 
1978)

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

Dimineața cu Prima 12.00 Nadine 
Show (r) 13.00 Show-ul de

Sabotaj (thriller SUA 
1996) 22.00 Observator
22.30 Marea răceală 
(co. SUA 1983) 0.30 
Adevărui îndrăcit (co. 
SUA 1938)

PRO TV
9.00 Povestiri din 

Marea Sudului (s,
ultimul ep.) 10.00 Lois și
Clark (s, ep. 43) 11.00
Promotor 11.30 
www.apropo.ro 12.00 
Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile 
PRO TV 13.10
Generația PRO 17.15 
ProFashion (mag.)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vacanța mare la 
PRO TV (em. de 
divertisment) 21.00 Cu 
vărul Vinny nu-i de
glumit (co. SUA 1992)
23.10 Știrile PRO TV
23.15 OZ - închisoare
federală (s, ep. 6) 0.15 
Columbo: O crimă 
aproape perfectă (f.p. 
SUA 1989)

Duminică
10 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki
Miki... 11.00 Viața 
satului 13.30 De luni 
până duminică 15.40 
Lumea bărbaților (s) 
16.05 Auto Club 16.55 
Blankenesse (s, ep. 3) 
17.40 Trupa de șoc 18.10 
Spectacolul lumii 18.45 
Sarabanda (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo 20.25 
Duminica sportivă 21.45 
Sister Act 2 (co. SUA 
’93)

TVR 2
8.05 Să stai acolo (do,

noapte (r) 15.00 Viața în direct 
(em. socială) 16.00 Telenovelă 
18.00 Știri 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke Show 
20.15 Alegeți filmul 21.30 Real TV 
22.00 Românie, Românie... 22.15 
Știri 22.45 Revista presei

HB®
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Rol principal 
(dramă SUA 1997) 12.30 
Proprietăreasa (dramă SUA 
1996) 14.15 Julian Po (dramă 
SUA 1997) 15.45 OliverTwist 
(dramă SUA 1997) 17.15 Dorințe 
ucigașe (dramă ȘUA1994) 18.45 
Numărătoarea inversă (thriller 
SUA 1997) 20.30 Urmărirea 
(thriller SUA ’96) 22.30 The 
Chippendales 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s. er.) 0.15 Ape 
ostile (dramă SUA 1997)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.10 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

p. II) 9.00 Miracol (do)
9.30 Așezări andaluze 
(do) 10.30 B. 
Springsteen 11.20 TVR 
lași 13.15 Videoclipuri
13.30 Știrile... XXL
pentru copii și tineret 
13.55 Poliție judiciară 
(s) 14.50 Infidelități (r) 
15.40 Gimnastică 
artistică 17.30
Metamorfoze 18.40 
Tip-Top, Minl-Top (cs) 
19.10 Timpul trecut 
(do) 20.10 Un secol de 
cinema (do) 22.15 
Sportmania 22.45 
Pătrundere ilegală (f.a. 
SUA ’95)

ANTENA 1
8.00 Credință și viață 

9.00 Desene animate 
10.00 Godzilla (d.a., 
ep. 11, 12) 11.00
Aventurile lui Sindbad 
(s, ep. 4) 11.45 Buni 
prieteni (game show) 
12.15 Seria Stan și 
Bran 13.00 Duminica în 
familie 16.45 Handbal 
masculin Meci retur: 
Steaua - Berktaș 
Istanbul (d) 18.00
Elena, viața mea (s) 
19.00 Observator 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra 9.30 Lassie II (s, 
ep. 14) 11.00 Destine 
celebre (do, ep. 4) 
12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.35 Ce se vede 
14.20 Chestiunea zilei 
15.00 Bangkok Hilton 
(dramă Australia 1989, 
p. I) 16.45 Echipa 
mobilă 17.00 Beverly 
Hills (s, ep. 167) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Cupidon (s, ep. 6) 21.00 
Amantul (dramă SUA 
1991) 23.00 Procesul 
etapei

15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50 - 07.00 
Știri locale (r) 07.00- 
10.00“Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție) 10.00- 
10.45 Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 
PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele p.ostu- 
rilor TV.

(iieeeseep
Vineri, 8 octombrie

O BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Sunteți azi mai sensibili 
decât de obicei. Doriți să fiți 
în centrul atenției. încercați 
să judecați oamenii după 
adevărata lor valoare.

O TAUR
(21.IV - 21.V1
Nu disperați dacă vă loviți 

doar de obstacole și “forțele 
obscure" vă joacă feste. Vă 
preocupă grijile casei, dar 
sfârșitul zilei vă rezervă 
surprize plăcute.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Zi plină de evenimente. 
Fiți cumpătați, prudenți. 
Deoarece situația financiară 
este instabilă, sunteți 
tensionat, luați decizii pripite.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Veți avea multe greutăți; 

evitați riscurile. în viața 
particulară - multe certuri, 
polițe de plătit.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Veți cunoaște noi 

persoane și depinde doar de 
dv. dacă veți începe o nouă 
relație Faceți-vă timp pentru 
a vă rezolva vechile 
probleme.

2 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Continuați ceea ce ați 
început, fiți consecvenți. Azi 
este zi favorabilă pentru 
cumpărături, puteți să vă 
reînnoiți garderoba. Sunteți 
critică cu partenerul, 
capricioasă.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Copiii vă aduc numai 
bucurii. Folosiți timpul liber 
pentru mișcare și vă veți 
simți excelent. Mici probleme 
la locul de muncă, dar ele se 
vor rezolva.

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Puneți în balanță dușmanii 
și prietenii; va fi o experiență 
folositoare. Aveți o fantezie 
bogată și veți avea de 
câștigat.

5 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Aveți proiecte care vă 
ambiționează. O mare 
bucurie va fi plecarea într-o 
călătorie. Cu o idee benefică, 
puteți scăpa de problemele 
materiale.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Trebuie să răspundeți 
unor cerințe mai mari decât 
cele obișnuite. Nu vă speriați 
căci este momentul să vă 
consolidați poziția.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Cariera dv poate ieși, în 
sfârșit, de pe linia moartă cu 
condiția să acționați la ivirea 
ocaziilor favorabile.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Dacă nu ați fi în continuă 

contradicție cu cei din jur, ați 
găsi mult mai mult ajutor. Dar 
astfel rămâneți singuri în 
fața celor mai grele sarcini; e 
doar vina dv.

http://www.apropo.ro


I Cuvântul liber I ...... StW ' UltiÂutâ ----^
_______ — ————__________ ______ J___________________________________________

8 OCTOMBRIE 1999

AUTONOMIA LOCALĂ - O 
ÎNTÂMPLARE NEFERICITĂ PENTRU 

î n vătămăn tul b râde an
Promovată de politicieni 

în dorința unei mai bune ad
ministrări, autonomia locală 
s-a dovedit încă o dată o 
alegere nefericită. După 
cum se cunoaște, s-a ho
tărât ca începând cu acest 
an investițiile din învăță
mânt (cu excepția sediilor 
inspectoratelor școlare) să 
fie finanțate de la bugetele 
locale.

începând cu 7 martie 
i 1994, în municipiul Brad au 

demarat lucrările de execuție 
, a unei școli cu 24 săli de cla

să, sală de sport și grădiniță, 
I investiție finanțată la vremea 

respectivă de la bugetul de 
' stat (MEN). Aprobarea 

investiției a fost justificată de 
vechimea de aproximativ 100 
-120 de ani și degradarea 
accentuată a localurilor Școlii 
Generale Nr. 2 din localitate, 

i situație care afecta activitatea 
i școlară, amenințând securi- 
i tatea și sănătatea elevilor și 
: profesorilor. Extinderea igra- 

siei, deteriorarea hornurilor 
i care sunt pe punctul de a se 
; prăbuși, putrezirea grinzilor, 

din-care cauză o parte din 
' plafon s-a prăbușit, putrezirea 

parchetului în clase au în
muiat inima celor din minis
terul educației care nu doar 
că au aprobat investiția, dar 
au și susținut-o cu seriozitate. 
Astfel, până la începutul aces-
tui an investiția s-a executat în 

, proporție de 80 la sută, elevii
și profesorii de ia Școala 
Generală Nr. 2 Brad sperând 
ca la 15 septembrie 1999 să 
înceapă anul școlar în casă 
nouă.

PE /CURT
Bugetul 
“la zi”

in ședința din luna sep

tembrie a.c., membrii Con
siliului local al municipiului 
Brad au discutat "stadiul 
realizării bugetului pe anul 
1999". Deoarece dintr-un 
total de venituri preconizate 
Ia suma de 8,6 miliarde s-au 
adunat aproximativ 6 miliar
de, Mihai Costina, vicepri- 
marul municipiului, aprecia 
că bugetul local e realizat "la 
zi”. Pe lângă sumele preco
nizate inițial bugetul local va 
mai fi garnisit cu 1,6 miliarde 
lei, bani care se vor obține 
din vânzări de spații și care 
vor fi folosiți doar la inves
tițiile vizând continuarea 
înlocuirii rețelelor de ter- 

moficare, alimentarea cu apă 
și căldură, reabilitarea cana
lizării, rampa de gunoi, mo
dernizarea pieței Obor etc.

□rum ... 
“pericol 
public”

Deși starea deplorabilă a 
drumurilor din România nu 
mai e o noutate pentru nimeni, 
totuși subiectul e mereu de ac
tualitate. Parcurgând cu ma

N-a fost să fje așa. Din 
momentul trecerii investiției 
la bugetul local al munici
piului Brad lucrările s-au 
împotmolit. Municipiul Brad 
- declarat zonă defavori
zată, cu o rată a șomajului 
de 23 la sută - are planificat 
pe anul în curs un buget 
total de 8,6 miliarde lei, în 
vreme ce pentru finalizarea 
investiției mai sunt nece
sare peste 8 miliarde. în 
această situație, încă de la 
începutul anului, conduce
rea școlii brădene a trimis o 

serie de memorii și petiții 
ministrului Andrei Marga, 
Inspectoratului școlar, Pre
fecturii județului Hunedoa
ra, solicitând sprijin pentru 
obținerea banilor necesari 
finalizării investiției, fonduri 
disponibilizate eventual de 
la rezerva de stat. Din pă
cate însă nici aceste me
morii, nici rectificarea de 
buget - favorabilă învăță
mântului, n-au adus banii 
necesari.

Astfel că la ora actuală 
procesul de învățământ la

șina strada Huria din muni
cipiul Brad am trăit o expe
riență asemănătoare cu cea a 
unui tractorist care ară cel mai 
denivelat și arid sol Astfel că, 
din pricina gropilor, a șan
țurilor și a altor fel de fel de 
obstacole strada cu pricina nu 
mai poate fi numită drum pu
blic ci... drum pericol public. 
Totuși, având în vedere că pe 
această stradă se află instituții 
publice importante- Poliția, 
Camera Agricolă, o școală —, 
Mihai Costina, viceprimarul 
municipiului, aprecia că există 
perspective ca în luna octom
brie strada să se repare.

Un nou 
consilier 

întrucât calitatea de ales ai 

poporului nu mai e o demnitate 
atât de.— dl Ionel Circo, direc
torul Sanatoriului TBC Brad, 
și-a dat demisia din funcția de 
membru al Consiliului Local. 
Astfel în ședința Consiliului 
Local din luna septembrie a.c. 
locul demisionaruiui a fost luat 
de următorul candidat de pe 
listă, dl Călin Virgil Bucăeț, 
membru al PNR.

Pagină realizată de 
Cornel POENAR, 

Ciprian MAR/NUȚ 
Foto: Traian MÂNU 

Școala Generală Nr. 2 Brad 
se desfășoară în aceleași 
condiții inadecvate, în loca
lurile vechii școli, iar ceea 
ce s-a construit deja riscă 
să se distrugă.

Totuși, dăruirea și res
ponsabilitatea echipei de 
cadre didactice de la școala 
brădeană au reușit să com
penseze aceste condiții pre
care în care se desfășoară 
procesul de învățământ. La 
examenul de capacitate 
susținut în vară, peste 80 la 
sută dintre absolvenții cla

sei a Vlll-a au promovat, 
reușind apoi la liceu sau i 
școli profesionale. De ase- j 
menea, anual elevii școlii i 
au rezultate bune ia olim- ; 
piadele județene, astfel că ' 
școala este căutată de pă
rinți și elevi.

Sperăm ca în cele din |l 

urmă (poate chiar în urma 
citirii acestui articol) cineva 
să "înțeleagă” dificila situa
ție a acestei școli și să re
zolve această paradoxală și 
nefericită problemă gene
rată de autonomia locală.

,..... .. . . ------
Pe adresa redacției a sosit 

recent o scrisoare a unui pen
sionar din Brad care ne solicita 
sprijinul pentru obținerea unui 
bilet de tratament la cabinetul 
de acupunctură de la baza de 
recuperare a SC Impex Borza 
din Geoagiu-Băi. Dl Lajos 
Szocs, pensionar din 1996, a 
fost internat în Spitalul Militar

PCHSÎOHAr 

îm swferiMtĂ 
>

Sibiu, în Spitalul Județean din 
Deva, dar tratamentele urmate 
aici n-au reușit să producă 
vreun efect benefic asupra 
afecțiunilor de care suferă, in 
consecință, toți doctorii con
sultați, inclusiv medicul de fa
milie, i-au recomandat cabinetul 
de acupunctură din stațiunea 
Geoagiu-Băi, ca fiind remediul 
cel mai benefic

Din păcate, un bilet pentru 
10 zile de tratament costă circa 
2.200.000 lei, echivalentul a trei 
pensii ale dlui Szocs, sumă 
greu de plătit de domnia sa. Dl 
Szocs a încercat cumpărarea 
unui bilet cu reducere pentru 
pensionari, dar Casa de pensii 
i-a putut oferi bilet de tratament 
în stațiune, dar nu la Cabinetul 
de acupunctură al SC Impex 
Borza, cu care nu are contract 
de colaborare.

Sperăm ca SC Impex 
Borza să inițieze un contract 
de colaborare în acest sens 
cu Casa de pensii pentru ca 
dl Szocs și alți oameni aflați 
în situația sa să poată bene
ficia de miraculosul tratament 
prin acupunctură.

Investitorii serioși 
tatonează zona

Prin declararea zonelor miniere 
drept zone defavorizate s-a dorit 
atragerea unor investitori care să creeze noi 

locuri de muncă menite să reprezinte o 
alternativă pentru cei disponibilizați. Din 
păcate, facilitățile fiscale acordate în aceste 
zone n-au fost în măsură să rezolve în 
totalitate situația. La Brad bunăoară au venit 
destul de mulți potențiali investitori, dar foarte 
puțini și-au concretizat intențiile inițiind vreo 
afacere în zonă. Totuși, Mihai Costina, 
viceprimarul municipiului, aprecia că "dacă la 
început au venit oportuniștii și cei dornici de 
îmbogățire rapidă care au plecat așa cum au 
venit, în ultimul timp au început să vină și 
investitorii serioși. Mari firme germane, 
austriece, italiene, tatonează zona, solicitând 
informații, spații, oportunități”. Cu toate că 
efectul acestor posibile investiții se va simți 
doar peste vreo 2-3 ani, sperăm ca aceste 
firme serioase să demareze cât mai multe 
investiții în zona Brad.

JAF LA BANCA!
e curând la Filiala Municipiului Brad a 
BCR un lucrâtor al acesteia a preju

diciat unitatea cu o sumâ mare de bani. în pe
rioada 1997-1999 Petrean Luigi, administrator de 
conturi în valută pentru persoane fizice, prin 
falsificarea mai multor ordine de plată și-a însușit 
din conturile a 12 cllenți ai băncii suma de peste 
60.000 de mărci și 2800 de dolari.

Pe parcursul anchetei fostul administrator de 
conturi, Petrean Luigi, a motivat că o parte dintre 
banii însușiți ilegal din contul clienților băncii au 
fost folosiți pentru creditarea unei societăți co
merciale particulare.

Pentru a nu suferi cel 12 deponențl, banca 
brădeană a luat măsura alimentării conturilor 
clienților cu valuta necesară eventualelor ope
rațiuni pe care aceștia ar fi dorit să le efectueze.

Cazul a creat multă vâlvă în zona Brad, iar o 
bună parte dintre cllenți s-au speriat serios mai cu 
seamă că în ultima perioadă sistemul bancar 
românesc a oferit numeroase surprize de- 
ponenților săi.

Potrivit prevederilor legale Petrean Luigi a fost 
arestat preventiv, iar dacă va fi găsit vinovat riscă 
o pedeapsă între 1-15 ani.
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Acum câteva zile, la Brad, a 
avut loc o ședință de analiză a 
principalelor probleme cu care se 
confruntă Poliția din municipiu.

După cum ne-a informat dl 
colonel Gherasim Balint, co
mandantul poliției brădene, pe 
nouă luni din acest an în zonă 
nu s-au înregistrat infracțiuni 
cu un pericol social ridicat de 
genul omorurilor, violurilor, 
tâlhăriilor cu violență sau acte 
grave de tulburare a ordinii și 
liniștii publice. De asemenea, 
un fenomen care a devenit la

Piața la Brad, pentru 
cei mai muiți locuitori ai 
zonei, se face în fiecare 
joi. De aceea, aici e mare 
forfotă. Târgoveți de 
pretutindeni sunt prezenți 
cu produse de orice fel. 
Vânzările sunt modeste, 
întrucât zona a fost 
puternic lovită de șomaj,

COLABORARE ROMÂNO-

în primăvară consem
nam un eveniment aparte 
pentru zona Brad - înfi
ințarea unei activități de 
producție în domeniul len
jeriei intime, sector de ac
tivitate care a adus pentru 
brădeni 70 de noi locuri 
de muncă. încă de la în

Printr-un efort investițional s-au creat condiții optime 
pentru întreg fluxul de producție și implicit pentru oameni.

Vedere de ansamblu a secției de producție din Brad a 
fabricii SC Fraly East Europe SA.

ceput, secția de producție 
a fost dotată cu utilaje din 
import, hala a fost mo
dernizată după criterii de 
performanță, iar salaria- 
ților li s-au asigurat con
diții de muncă optime,

BILRNȚ W POLIȚIE
modă în alte zone - apariția 
grupurilor de infractori care să 
ceară taxă de protecție - la Brad 
lipsește, fapt ce rămâne un as
pect pozitiv. In schimb, un fe
nomen ce se amplifică în timp, 
în zonă, îl reprezintă ccl ai in
fracțiunilor economice - eva
ziunile fiscale, falsurile și uzul 
de fals, fenomene ce conduc la 
sustragerea unui număr tot mai 
marc de agenți economici de la 
plata obligațiilor către stat pe 
motiv că birurile excesive îi 
ruinează, iar în unele cazuri nu

Dacă e Joi

E târg la 
Brad

iar oamenii preferă să 
cumpere puțin în fiecare 
săptămână, câte ceva ca 
să le ajungă banii. Față de

ITALIANA 
căldură pentru anotimpul 
rece, vestiare de ținută etc.

După acest început 
care a creat condiții foarte 
bune de lucru, conducerea 
fabricii a trecut la extin
derea spațiului de produc
ție - s-a extins hala de pro
ducție, s-au făcut noi do- 

țări ale fluxului de pro
ducție, fapt ce a deter
minat și o creștere a nu
mărului de personal la 100 
de angajați.

După cum ne-a informat 
doamna Mirela Potecă, co

—J-— —-------- >

mai poate fi vorba de câștig ci I 
doar de supraviețuire. j

Șeful Poliției din Brad ne-1 
a mai precizat că în zonă se ■ 
conturează un nou fenomen, J 
cel al spargerilor magazinelor I 
de către infractorii voiajori, în | 
special în mediul rural. Lipsa | 
pazei la magazinele sătești face ■ 
dm acestea de nenumărate ori j 

o pradă ușoară, numai în pe- • 
rioada acestui an, până în sep-1 
tembrie, pe raza comunelor din | 
zona Brad s-au înregistrați 
șapte spargeri.

Deva, spre exemplu, pre
țurile sunt ceva mai mici, 
dar nu substanțial. Inedită 
față de alte zone rămâne 
prezența unor meseriași a 
căror existență încă mai 
este legată de potcoave, 
cuie de "potcoavă", pre
cum și alte "mirodenii" 
gospodărești.

ordonatoarea activității de 
la noua fabrică brădeană, 
extinderea fluxului de pro
ducție va permite în per
spectiva anului viitor anga
jarea a încă 100 de persoa
ne, în majoritate din rândul 
celor disponibilizate. S-a 
reușit ca în prezent sa
lariul mediu net să treacă 
de un milion de lei, ceea 
ce reprezintă ceva în com
parație cu alte sectoare 
de activitate din zonă 
unde câștigul mediu net 
nu depășește 700.000 de 
lei lunar. De asemenea, 
doamna Mirela Potecă ne- 
a mai spus că pregătirea 
profesională a lucrătorilor 
din secție este apreciată 
de partenerul italian care 
va încredința în viitor uni
tății din Brad întreg fluxul 
tehnologic - de la țesut, 
croit, cusut, până la pro
dusul final.

Un lucru foarte impor
tant va fi și acela că într- 
un viitor apropiat va exis
ta posibilitatea de comer
cializare a produselor sub 
sigla Fraly în toate țările 
europene, inclusiv pe pia
ța românească.
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OR/££ C/Mv’TE - O ÎNCERCARE 
TEMERARA PENTRU AUTOR

O interesantă carte ne 
propune spre lectură Sorin 
Vidan, autor mie puțin cu
noscut, lucru fără prea mare 
importanță pentru comen
tariul care urmează. Ceea 
ce trebuie relevat, însă, 
este consecvența cu care 
editura timișoreană, Eube- 
ea, promovează nume noi 
în câmpul literaturii române 
contemporane, nume noi 
care, între altele, încearcă 
să se impună în primul rând 
prin individualitate, dar și, 
uneori, prin inovații mai mult 
sau mai puțin revelatoare 
pentru conturarea acesteia. 
Nu e deloc ușor în mulțimea 
de autori care asigură libră
riile cu o producție de carte 
aproape de neimaginat nu 
cu prea multă vreme în ur
mă. De aceea, orice nouă 
apariție editorială pare o în
cercare de-a dreptul teme
rară pentru autor, cu atât 
mai mult pentru autorul tâ
năr. De-aici, cred eu, și ten
dința multora de a convinge 
cu scrieri care măcar să-i 
scoată mai pregnant din 
anonimatul desăvârșit al 
începutului de drum...In a- 
ceastă ordine de idei, Sorin 
Vidan recurge la un ajutor 
de...din afară, de la Mircea

LrLLtLLL LLLL LliLIxLLra**
caiet-Lnanuscris ol lui J.V Tod ea)

I.V. Todea a fost un inte
lectual de frunte din Orăștie, 
iubitor de poezie, care s-a 
manifestat și prin volumul de 
versuri originale - Cântec de 
vis (1937) și prin transcrierea 
în caietele personale a unor 
nestemate folclorice, pub
licate în presa orăștiană la 
începutul secolului al XX-lea..

în anii 70, când era an
gajat al Muzeului de artă po
pulară din Orăștie, mi-a pre
zentat un caiet-școlar de 42 
de file, în care și-a transcris 
un număr impresionant de 
piese folclorice, care au apă
rut ulterior în “Foaia Intere
santă".

în caiet au mai fost intro
duse 7 (șapte) foi volante, pe 
care au fost copiate creații 
folclorice tot din “Foaia In
teresantă” și 3 (trei) coli de 

Frunză verde trei caprine, 
Foc in voi, de țări străine, 
Că de când alerg prin voi, 
Trec prin neguri de război 
Și de când prin voi trăiesc 
Rău mă ard și mă topesc, 
Ca lumina cea de ceară,
Ca lemnul cuprins de pară.

“Foaia interesantă", Orăștie, nr.33/1908

FRUNZA VERDE DIN 
OGOARĂ

Frunză verde din ogoară 
Jale, doamne, mă omoară, 
Urătu’Jos mă doboară.
Jalea s-o pot otrăvi 
Eu mai ușor aș trăi, 
La urât să-i rup o mână 
Să-mi iasă de ia inimă.

loan TARCEA 
“Foaia interesantă", Orăștie, nr. 26/1908

FUFtUNZULIIITA
HACULUI

Frunzulița macului 
Că drumul New-York-uiui, 
Nu-i bătut de boi și vaci, 
Că-i bătut de cei săraci. 
Cari vin aici să trăiască, 
Trupul să și-l pedepsească.

“Foaia Interesantă”, Orăștie, nr33/1908

LIM SE CLATOMĂ
VAPORUL

Lin se datină vaporul, 
Departe mergem cu dorul, 
In apusuTsoarelui, 
Spre țara dolarului, 
Prin mijlocul măritor, 
Spre țara durerilor.

“Foaia Interesantă”, Orăștie, nr.33/1908

Eliade, de care se simte în
demnat și oarecum protejat 
în demersul său scriitori
cesc: “Scrie așa cum ești tu 
acum (zice magistrul). Nu 
peste zece ani. Peste zece 
ani vei fi altul, mai complet, 
mai adânc poate - dar altul. 
Pe mine mă interesează o- 
mul din tine, cel de acum, și 
pe acesta numai scrisul tău

Sorin Vidan: SOMNUL LITEREI 
Editura Eubeea, Timișoara, 1999

mi-l poate releva (...)" (p.5).
Urmând, deci, acest optimist 
îndemn, Vidan pune la cale 
o scriere care, am toate mo
tivele să cred, îl reprezin
tă...corespunzător. In puțin 
peste 60 de pagini, autorul 
face o demonstrație de forță 
aglomerând în acest spațiu 
insignifiant mai multe genuri 
literare într-o adevărată tor
nadă dezlănțuită spre cititor, 
chiar dacă, la pagina 6, ne 
sare în ochi un titlu care mă 
contrazice: Terorismul citito
rului. Ca să vezi! De fapt, și 
ca să fiu sincer, acel citat din 
Mircea Eliade nu l-am bănuit 
a fi preambulul uneia dintre 
cele mai interesante (?) mo

hârtie “ministeriale” cu 5 (cin
ci) texte din "Amicul Pono
rului" și unul din “Revista 
Orăstiei”.

în total - și în caiet și pe 
hârtia volantă, erau transcrise 
200 de texte, publicate în zia
rele amintite sub titlurile “Pot 
zii populare". “Cântece de 
război”. “De-ale cătăniei". 
“Din America” și “Scrisori din 
America" - în anii 1908 și 
1909. (în vremea aceea era 
obiceiul ca mai toate ziarele 
să publice și creații fol
clorice).

Am selectat din “caiet” câ
teva “Scrisori din America" 
pentru curățenia și frumu
sețea lor și sinceritatea sen
timentului.

Asemenea “scrisori” trimi
teau acasă cei plecați în 
America “să facă avere”, pe 

duri de a scrie literatură...De 
fapt, cartea este o aglome
rare de texte și de trimiteri la 
vreo 50 de autori care-i mo
tivează lui Sorin Vidan scrie
rea într-o continuă și nu tot
deauna explicabilă alternan
ță. Cititorul se vede nevoit să 
facă destule eforturi pentru a 
pricepe ce i se petrece în 
timpul lecturii când se trece 

de ia confesiune la detașare, 
de la comentariul sec la inti
mitatea de tip jurnal, de la 
citatul ceremonios la afo
rism, de la notația simplă la 
fraze ample etc., etc. Dar, 
ideea de la care a plecat 
autorul, mi se pare a fi con
formă cu clasica zicere: “uni
tate în diversitate", fiindcă, 
pe măsură ce ne apropiem 
de sfârșitul lecturii, acest 
adevăr devine tot mai evi
dent. Logica a fost bună, iar 
realizarea este pe măsură, 
chiar și atunci când textul 
suferă de-un sentimentalism 
aparent strident pe ansam
blu. Iar ajunși aici cu discu
ția, nu se leagă destul de 
clar toate atunci când citim: 

la începutul veacului. Sen
timentul dominant era “dorul" 
- pentru mamă, pentru dră
guță, pentru “acasă” - ca și 
în “cărțile” trimise din “că
tănie”.

Model le-au fost poeziile 
populare din care au împru
mutat versuri și cu care se 
suprapuneau până la un 
punct. Publicarea acestor 
scrisori era “la modă” în ziare 
și reviste și, uneori, în calen
dare.

Prin cele ce urmează nu 
fac nici o aluzie la “autoe- 
xilul" de astăzi, pe care-l fac 
mai ales tinerii, ca să trăias
că mai bine decât “acasă”. 
Dar mi se pare că și pe unii 
din aceștia din urmă îi sfâșie 
dorul pentru cei dragi și lo
curile pe care le-au părăsit.

Clemente CONSTANDiN 

“Trebuia să-ți spun aceste 
lucruri pentru că ele au vocea 
lor imperioasă în adâncuri. 
Pentru că se cer rostite. Pen
tru că simți în ele o gravă 
înfometare de expresie, de 
obiectivare. Ține, cumva, de 
o logică intimă, ea te con
duce iar tu nu ești decât refle
xia ei carnală.”? (p.25). Ba 
da. Prin aceste câteva cuvin
te - un fel de jurământ de 
credință -, se înțelege și ne
voia stringentă de comuni
care a autorului, dar și grija 
ca ea, comunicarea, să aibă 
o anumită calitate. Și am 
ajuns la modalitatea de ex
presie...La acest capitol So
rin Vidan stă cel mai bine: 
fraza scurtă, de regulă, stilul 
direct-agresiv, adâncimea și 
jocul ideilor, importanța titlu
rilor și subtitlurilor - toate 
acestea și încă altele, parcă 
nu prea cadrează cu finalul 
cărții care sună așa: “Dar eu 
tac acum dinaintea feței tale. 
Privirile coboară-n pământ cu 
scârbă. Văd viermele! Văd 
viermele urcând biruitor pe 
trupu-ți cald! Văd viermele 
cum urcă și-ți luminează chi
pul!” (p.63). Brrr! Metaforă- 
metaforă, dar parcă sună, 
totuși, prea sinistru...Insă, 
cartea trebuie citită - să aflăm 
ce și cum se mai scrie...

Dumitru HURUBĂ

‘POARTĂ GALACTICĂ" 
Sculptură de loan Șeu 

Foto: Traian MÂNU
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Din îndepărtatele State U- 
nite ale Americii, cucernicul 
părinte teolog, poet și distins 
om de cultură, Teodor Damian, 
ne-a învrednicit cu volumul de 
poezii “Lumina Cuvântului”. 
Desigur că atât dorul, dar mai 
ales dragostea de țară, patrio
tismul de care este stăpânit, 
l-au determinat a ne oferi acest 
mănunchi de versuri, dovedind 
înălțătoarea și profunda cre
dință creștină. Fără îndoială că 

forma poetică de redare a unor 

argumente 
sau simple 
mărturii 
de credință 
este mai 
pătrunză
toare, mai
profund cunoscătoare și de mai 
mare efect.

Drept dovezi sunt puținele 
din multele exemple edifica
toare ale volumului. Un prim 
omagiu îl avem în poezia 
“Cercetează lumea aceasta” 
cu următoarele două strofe: 
“Facă-se voia Ta, Cuvântule/ 
Cu aripile deschise/ Mergi 
spre soare răsare/ Protejându- 
ți ne-mplinitele vise?/ 
Cercetează lumea aceasta/ Pe 
care a zidit-o dreapta Ta/ 
Atunci când ecoul pământului 
sub cer/ Numele Tău repetă.”

Poetul, însușindu-și Cu
vântul, apare în poezia: “In-

e:
Șoimana
Anină Luceferi albaștri în ram de goruni. 
Vântoasă, cu pana, 
învie izvoare de îngeri pe inimi de pruni. 
Fluture mov - descântec de june - 
Și virgulă-n stea.

Fecioară,
Jăratec de rouă, mă-mbeți ca și vinul!
Și iară,
Eu, Prunul - gorunul, precestuesc cu Divinul. 
Cosițe cu miez de alune,
“Acasă” e: Ea...

Dorin PETRESC

Îf1 GflRfl VECHE
in gara cu castani și tei
Mai văd și astăzi ochii tăi, 
Mai simt și-acum aroma ta 
Noaptea îmi este tot mai grea...
De ce e teiul mai bătrân
Totul în jur îmi e străin?
Eu nu mai văd, și nu mai simt,
Decât doi picuri de argint...
O lacrimă râde prin șoapte,
Știe că vei veni la noapte
Și te vei arăta în vis - 
Lunca va ji un paradis... 
Dar celălalt obraz e trist
Căci lacrima ce l-a cuprins 
Nu râde, plânge ne-ncetat, 
Știe că viața mi te-a luat...! 
In gara veche, un potou. 
Iubirea mea e un ecou;
Fuge nebun trenul în noapte,
In urma lui rămân doar șoapte...

Adela VONiCA
- ■ ------------------———

tâmplare” după cum urmează: 
“M-am culcat cu toată greu
tatea peste Cuvânt/ Și cu toată 
grija ca să nu-i strivesc/ Nicio
dată nu sunt cel ce sunt/ Decât 
împreună cu tot cu neamul 
omenesc/ I-am ieșit întru-întâm- 
pinare/ Ca și cum nu l-aș fi re
cunoscut/ Și-am făcut din mine- 
o sărbătoare/ Și-ani să Tiu în
totdeauna început.”

Binecuvântarea trăirii cu 
Isus, reprezentând “Cuvântul” 
divin, este redată în poezie: “"Di

Teodor Damian - “lUfRIfMI 
CUVnnTUlUr < editura 
libra. Bucure/ti. 1999

Cuvântule curățindu-mi că
rarea/ Eu dându-ți iar co
roana de spini/ Tu privindu- 
mă cu frumusețea Ta/ Eu 
transformându-ți rănile-n 
lumini”. Evident, cu aceste 
versuri găsim și îndemnul de 
a trăi cât mai intim cu Dom
nul, recunoscându-I jerfa vie
ții pentru noi.

Ciclul poeziilor închinate 
“Cuvântului” se încheie cu 
poezia “Apele tale” care con
firmă pe deplin că poetul reu
șește un omagiu strălucit Cu
vântului, ca de asemenea și un 
îndemn de a ne însuși bine
cuvântarea lui.

Volumul continuă cu ciclul 
“Pelerinaj” în care poetul filo
zofează și îndeamnă spre pri
mirea luminii cerești de care ne 
putem bucura prin virtutea 
credinței. Exemplu sunt încân
tătoarele versuri “Lumea mă 
îndrumă dinlăuntru/ Un tem- 
plu-i universul, pot să intru” 
(Lumina mă inundă). Lucru
rile nu se termină niciodată/ 
Ele curg/ Și strălucirea luminii 
lor/ Iluminează calea/ Orice 
lucru are două lumini/ Lumina 

ce vine 
din afară/ 
și lu
minează 
pe el/

lumina ce 
vine din

adâncuri/ și luminează în 
jur.” (Curgere)

Volumul se încheie cu 
“Coborârea din Cină” care 
nu este altceva decât cobo
rârea poetului în propriul său 

suflet, reușind mărturisiri 
intime, deosebit de intere
sante. In această încheiere se 
descoperă, atât poetul inspi
rat, cât și păstorul sufletesc, 
îndrumătorul semenilor săi a 
se îndrepta, a se ruga și a 
primi trăirea veșnică întru 
lumina Cuvântului divin.

Pr. dr. LO. RUDEANU, 
Facultatea de teologie 

Arad
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T T S.C. CONTINENTALT
LA "CUVÂNTUL LIBER"i NU UITATI
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Se face la oficiile poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET. în acest fel economisiți 

8.500 lei pe lună!
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VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I 
este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Caracteristici:
* 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 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

J 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)

** Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
S Sertor cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgoronție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚI I LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCI EWII

z

TURIMEX SRL DEVA
Angajăm achizitori lemn pentru 

deplasări în țară.
Informații Deva, str. Liliacului, bl. 24, ap. 13.

Telefoane: 092/659791, 054/226149.

QUASAR l||S

Specialitatea casei

RIES

Phare

■ ■ ■

soluții confortabile

pentru viitor!
Sisteme, uși și ferestre din PVC! Geam termopan !

DEVA, B-dul. DECEBAL, Bl. R, parter, Tel/Fax 054-222.999 
PETROȘANI, Str. Livezeni, nr.102, Tel/Fax 054-546.419 

ARAD, Tel. 092-344.622, 092-257.387

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STATf
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, modificată și completată prin Legea 
nr. 99/ 1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 1999, un număr de 54.075 acțiuni, 
reprezentând 39,9647% din capitalul social al Societății Comerciale “METALCHIM” - SA, cu sediul 
în Deva, str. 22 Decembrie,bl. 4, sc, A - B, județ Hunedoara, cod fiscal 2117172, număr de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/3/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea cu ridicata a produselor metalo-chimice și comerț 
cu amănuntul al produselor metalo-chimice.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.382.675 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 26.06.1998 este: 

.................. %Acționar Nr. acțiuni
FPS 54.075 39,9647
SIF 61.207 45,2357
FFM 19.977 14,7642
MANAGER 48 0,0354
TOTAL 135.307 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 22.530 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 1.218.309.750 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 

Județeană a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC METALCHIM SA în scopul întocmirii unui 

raport de expertiză asupra societății pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 3.750.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 135.187.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei, nr. 50.555.351.169 deschis la FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, Deva, str. 22 
Decembrie nr. 37A, zilnic între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

’GARANȚIA DE PARTICIPARE se poate depune și în una din următoarele forme:
- scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/ juridice române) sau 

de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/ juridice 
străine) (EXIMBANK);

- bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a GARANȚIEI DE 

PARTICIPARE și a TAXEI DE PARTICIPARE se face în contul de devize convertibile deschis la 
EXIMBANK București, nr. 251.121.710.001 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională 
a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARULUI DE PREZENTARE sunt:
- 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;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene 

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 
450/ 1999 și prevăzute în Secțiunea C a Dosarului de prezentare, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest termen fiind termen 
de decădere (10.11.1999, ora 11).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în 
data de 10.11.1999, ora 12.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 
10.11.1999, ora 14, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 11.11.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

In caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, se va organiza o altă ședință de LICITAȚIE CU 
STRIGARE, care se va anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit. b) din Normele 
Metodologice aprobate cu HG 450/1999.

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.

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

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

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
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, modificată și completată cu Legea 
nr. 99/ 1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 1999, un număr de 1.225.720 acțiuni, 
reprezentând 40% din capitalul social al Societății Comerciale “ALIMENTARA” - SA, cu sediul în 
Deva, str. 22 Decembrie, bl. F, parter, județ Hunedoara, cod fiscal 2113049, număr de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului J 20/418/1991, având:

Obiectul principal de activitate: aprovizionarea și desfacerea cu produse alimentare, prestări servicii 
în alimentația publică.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.064.300 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 8.09.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1.225.720 40
SIF - -
FFM 257.033 8,39
Alții - 1.581.547 51,61
TOTAL 3.064.300 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 1.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 1.000 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 1.225.720.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Județeană 

Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC ALIMENTARA SA în scopul întocmirii unui 

raport de expertiză asupra societății pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 3.750.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de Z45.144.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169 deschis la FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, Deva, str. 22 
Decembrie nr. 37A, zilnic între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

’GARANȚIA DE PARTICIPARE se poate depune și în una din următoarele forme:
- scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/ juridice române) sau 

de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/ juridice 
străine) (EXIMBANK);

- bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a GARANȚIEI DE 

PARTICIPARE, și a TAXEI DE PARTICIPARE se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBANK 
București, nr. 251.121.710.001 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARULUI DE PREZENTARE sunt:
- 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;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene 

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 
450/ 1999 și prevăzute în Secțiunea C a Dosarului de prezentare, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest termen fiind termen de 
decădere (8.11.1999, ora 11).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în 
data de 8.11.1999, ora 12.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 8.11.1999, 
ora 14, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 9.11.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, se va organiza o altă ședință de LICITAȚIE CU 
STRIGARE, care se va anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit. b) din Normele 
Metodologice aprobate cu HG 450/1999.

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.

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

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

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


VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 0.92 ha teren arabil 
în Leșnic. Tel. 666598. (7611)

• Vând teren pentru con
strucție de casă, cabană. Deva, 
tel. 094/524131. (7623)

• Vând spațiu comercial 
/rulotă bar și terasă închisă) 
funcționabil în gara Șibot, preț 
30.000.000 lei, negociabil. Tel. 
058/804917, int. 120. (7627)

• Vând teren intravilan 1000 
mp în Săcărâmb, tractor U 
445, plug, mașină plantat 
cartofi, motocositoare. Tel. 
216194. (7400)

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 3 
DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558
(7158)

• Vând apartament 2 ca
mere decomandate, ocupabil 
imediat. Relații tel. 094/ 
524131. (7623)

• Vând apartament două 
camere, Deva, Cernei, bl. E 7. 
Tel. 232214, 211443. (7626)

• Vând loc de casă 380 mp. 
Informații tel. 219158, Deva. 
(7637) '

• Vând casă Boz, 116, Ursa
Lazăr. Tel. 666550. (7030)

• Vând apartament 2 ca
mere mobilat, Kogălniceanu, 
bl. D 7. Tel. 224731. (7529)

• Vând apartament 2 ca
mere, complet mobilat, ultra
central, chioșc alimentație 
publică, toate utilitățile și 
autorizațiile, vad excepțional, 
autocamion IFA, 7,5 tone, stare 
perfectă, remorcă autoizo- 
termă, 6 tone, autoutilitară 
Renault Trafic, benzină, 1,5 
tone, prețuri avantajoase. 
Deva, tel. 218308, 094/ 
561810. (7534)

• Vând apartament, complet 
amenajat, Dacia, bloc 29, ap. 
17, etaj 2, 625388 (7533).

• Vând casă în Rișculița, 
corn. Baia de Criș. Informații 
057/259107 (8316)

• Vând apartament urgent, 
Gojdu, etaj 9, tel. 219066, preț 
negociabil. (7536)

• Vând semiremorcă, 3 axe, 
înmatriculată persoană fizică 
românească, tel. 094/121802 
(8314)

• Vând Dacia berlină, nouă, 
700 km. Informații tel. 650700 
(8315)

• Vând tractoare și utilaje 
agricole, discuri, freze pentru 
445 și 650 și cu plata în rate. 
Bretea Strei (fostul dispensar 
veterinar). Tel. 094/290150 
(6920)

• Vând Nokia 6110, 5110, 
Siemens C 10, C 25, Mo
torola d 920, d 368, Bosch 
608, Ericsson 768, noi. Deco
dez GSM. Tel. 092/258121. 
(7372)

• Vând celulare noi. Deco
dez și repar pe loc, foarte 
ieftin. Tel. 094/859958. 
(7603)

• Vând piese alternator, 
electromotor (rotor, bobină, 
bendix, cărbuni, bucșe) pentru 
mașini import. Tel. 221391. 
(7498)

• Vând convenabil 4 ma
șini cusut industriale. Deva, 
tel. 213476, 626698. (7614)

Tel. 216338. (7638)
• Vând plug reversibil și 

mașină tocat porumb, import 
Germania. Tel. 621363. 
(7520)

• Vând mașină spălat auto
mată, mobilă bucătărie, masă 
televizor, masă rotundă cu 2 
fotolii. Tel. 214214, 220443. 
(7531)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, DragoșVodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, dulap 
frigorific, cuptor pizza, redu
cere 20 la sută și în rate. Tel. 
058/733796, 094/558716, 
Breaz (7108)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (160 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(6759).

• Vând ceapă en-gros, de 
Dobrogea, preț avantajos, 
3000/kg. Tel. 624595 (8118)

• Vând mașină produs 
sifon, în funcțiune, exprosso 
cafea profesional, 3 brațe, 
cedez cu chirie chioșc ali
mentar în Piața Centrală, 
Deva. Tel. 218308, 094/ 
561810 (7534)

• Vând en gros cartofi. Tel. 
770552 (7647)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garso
nieră ultracentral. Tel. 219422. 
(7615)

• Ofer spre închiriere apar
tament mobilat, central. Tel. 
216399. (7628)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră confort 1, nemobi
lată, parter, lângă Astoria, 
plata anticipat. Tel. 216590, 
după ora 19. (7412)

• Se închiriază spațiul 
comercial Hunedoara, str. 
Grădinilor nr. 5, tel. 715450 
(7168)

OFERTE DE 
SERVICII

• Cotidianul Transilvania 
Jurnal angajează personal 
pentru activitatea de pro
movare - Județ Hunedoara. 
Condiții: vârsta 18 - 30 ani, 
aspect fizic plăcut, abilități de 
comunicare și convingere, 
disponibilitate pentru acti
vitatea de teren. Se oferă 
salariu de 3 - 4 milioane. C.V. 
se trimit fax 056/136650, 
persoană contact Cerasela 
Coca 094/ 897085.

• Agenție selecționează și
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Ofertă locuri 
de muncă în străinătate. Tel. 
094/316346, 094/360321. 
(MP)_________________

• S.C. ELVILA PRODUCT 
SRL DEVA organizează se
lecție pentru băieți în ve
derea calificării în meseria 
de brutar. Condiții: vârsta 
maximă 25 ani, stagiul mi
litar satisfăcut, domiciliul în 
Deva, studii minimum 10 
clase. înscrierile se fac la 
sediul firmei, Deva, str. De
pozitelor, nr. 2, până în data 
de 15 octombrie 1999. Infor
mații tel. 230491, 092/ 
301942. (7513).

• Societate comercială ca
ută agenți comerciali, posesori 
autoutilitară 1-2 tone pentru 
distribuție concentrate și su
curi, salarii atractive. Deva, tel. 
218308, 094/561810 (7534)

DIVERSE

• Primăria orașului Ha
țeg organizează licitație 
publică în data de 
28.10.1999, ora 10, pentru 
închirierea unei suprafețe 
de 110 mp teren în parcul 
copiilor pentru amenajarea 
unui loc de joacă cu ma- 
șinuțe acționate electric. 
Informații suplimentare tel. 
770257.’ (6921)__________

• Activitate independentă 
Vlaiconi Romulus, cu număr 
autorizație 17133, declar 
deschisă activitatea cu data 07 
10 1999, având ca obiectiv 
transport persoane. (7171)

PIERDERI

• Pierdut autorizație nr. 
14975/18.02.1998, prestări 
servicii, pe numele Mateiu 
loan Virgil. O declar nulă. 
(7532)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Grigore Dan. îl 
declar nul. (7169)

• Pierdut carnet student pe 
numele Rășculeț Radu. îl 
declar nul. (7170)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Rădoane Aron 
Petru. îl declar nul. (7172)

• Pierdut cățel ciobănesc 
german (femelă), culoare 
neagră cu zgardă la gât, în 
zona losif Vulcan. Răspunde 
la numele Blakie. Găsitorului 
recompensă. Tel. 620915 sau 
230310. (7036)

£i COMEMORĂRI

• Astăzi 8 octombrie 
1999 șe împlinesc 2 ani de 
când soarta nemiloasă ne- 
a răpit pe dragul nostru soț 
și tată

CRIȘAN NICOLAE
Cuvintele și lacrimile sunt 

prea puține pentru a exprima 
durerea și golul rămas în 
sufletele noastre. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. 
(7618)

• Se împlinesc 2 ani de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru 
cumnat și unchi

CRIȘAN NICOLAE
Familia Huber. (7619)

• Cu aceeași durere in 
suflete comemorăm 2 ani de 
la decesul celui care a fost 
verișorul nostru drag

CRIȘAN NICOLAE
Familia lacob Marian. 

(7620)

• Sfârșitul de toamnă și 
golul lăsat între cei cunoscuți 
ne amintesc că pe negândite 
s-au scurs 6 săptămâni de 
la trecerea în neființă a celui 
care a fost colegul și pro
fesorul

CONSTANTIN CIUICĂ
Dumnezeu să-l odih

nească!

• Cu aceeași tristețe și 
dor anunțăm împlinirea a 
doi ani de la despărțirea 
de cea care a fost draga 
noastră

OPREAN VIORICA
din Bălata. Parastasul de 
pomenire va avea loc azi, 8 
octombrie 1999, la Biserica 
de pe strada Libertății 
Deva, ora 10. Nu te vom 
uita niciodată și te vom 
păstra mereu vie în su
fletele noastre îndurerate. 
Familia. (7530)

Alcătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, GRIVIȚA 
BUCUREȘTI, HABER HAȚEG. în topul producătorilor de bere din 
România, este un nou grup, creat cu management britanic, în plină 

dezvoltare a echipei de vâhzări.

Angajează

AREA SALES SUPERVISOR pentru 
SC HABER COMERCIAL SRL HAȚEG.

CONDIȚII:>
- experiență în vânzare;
- posibilitate de program flexibil;
- posesor al permisului de conducere;
- stagiu militar satisfăcut.

Scrisoarea de intenție însoțită de CV se depun la CP nr. 7, 
Oficiul Poștal Hațeg, cod 2650, până la data de luni, 11 octombrie 
1999.

LUBRIFIN

Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
_. . . temperaturi scăzute ■ reduce uzura pieselor în mișcare •
Diesel SI conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata
pe benzina de funcționare și reduce cheltuielile de întreținere

SA£:i 0W/M)315W/50

• A trecut un an de regrete 
profunde și lacrimi de când 
inima soțului, tatălui și bu
nicului

col(r) SABIN POPA
a lăsat un imens gol în rân
durile familiei sale. Soția 
Aurica, fiul Lucian și Lucia 
nepoată îi păstrează neștearsă 
amintirea. Parastasul azi, în 
cimitirul din Biscaria, Simeria.

• Familia inginerului Vic
tor Pascu, profund îndure
rată de pierderea prematură 
a scumpei soții și mame,

PASCU RODICA 
GABRIELA 

mulțumește și pe această 
cale tuturor celor ce i-au fost 
alături și au participat la 
slujba de înmormântare în 
municipiul Cluj-Napoca.

ROMANIA

• Soția Victoria, copiii 
Nelu și Petrică, nurorile 
Livia și Cornelia, nepoatele 
Cosmina și Simona anunță 
cu durere dispariția din 
viață a celui care a fost un 
bun soț, tată, socru, unchi 
și bunic

PETRU SOCACIU
de 71 ani. înmormântarea 
are loc sâmbătă, 9 octom
brie, ora 13, de la Casa 
mortuară în Cimitirul din str. 
M. Eminescu, Deva. 
Dumnezeu să-l odihneas
că în pace. (7645)



& OCTOMBRIE 1999Cuvântul liber

ANUNȚ
pentru economiile bănești păstrate la CEC 

pe diferite instrumente de economisire se acordă 
următoarele dobânzi anuale începând cu 1 

octombrie 1999
1. CARNETE DE DEPUNERE cu plata dobânzii la 1 lună 47%
■pentru perioade de timp sub / lună nu se acordă dobândă

2. CERTIFICATE DE DEPOZIT 47%
• pentru perioade de timp sub 1 ioni nu se ocordo dobândi

3. CERTIFICATE DE DEPUNERE cu plata dobânzii la 3 luni 48%
■pentru perioade de timp sub 3 luni nu se acordă dobândă

4. CERTIFICATE DE DEPUNERE cu plata dobânzii la 6 luni 49%
■ pentru perioade de timp sub 6 luni nu se acordă dobândi

5. CERTIFICATE DE ECONOMII 50%
- pentru perioade de timp sub un an (sau doi ani) 9%
6. CONT DE DEPOZIT CU PRIMĂ LA DOBÂNDĂ
■ pe termen de 1 lună 47%
■ pe termen de 3 luni 48%
7. CONT DE DEPOZIT CU DOBÂNDĂ CAPITALIZATĂ
- pe termen de 1 lună 47%
- pe termen de 2 luni 48%
8. DEPOZIT TINERET 50%
9. LIBRETE DE ECONOMII CU DOBÂNDĂ LA VEDERE 9%
10. LIBRETE DE ECONOMII CU DOBÂNDĂ PE TERMEN 50%

■ în cazul neîndeplinirii termenului de un an 9%
11. LIBRETE DE ECONOMII CU DOBÂNDĂ Șl CÂȘTIGURI 9%
■ pe librete, fiecărui titular 4%
- sub formă de câștiguri in numerar 5%
12. LIBRETE DE ECONOMII CU DOBÂNDĂ Șl

CÂȘTIGURI PENTRU AUTOTURISME 9%
- pe librete, fiecărui titular 4%
■ sub formă de câștiguri în numerar 5%
13. CONTURI CURENTE personale și carnete de

cecuri cu sumă limitată 9%

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
1

Organizează la sediul acesteia din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10 

Licitație pentru vânzarea masei lemnoase 
din producția anului 2000.

Licitația este deschisă și va avea loc in data de 21 octombrie 
1999. ora 10.

Licitația se va desfășura conform "Regulamentului de vânzare de 
către Regia Națională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agenților 
economici", aprobat prin HG nr.695/1998.

Masa lemnoasă ce se oferă la această licitație se află in raza 
ocoalelor silvice subordonate Direcției Silvice Deva.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru 
exploatarea lemnului potrivit HG nr.342/1995 și HG 70/1999 sau HG 
404/1999 și indeplinesc condițiile Ordinului MAPPM nr. 30I49/T.Gh/ 
12.05.1999 referitor la dispozitivele de marcat material lemnos.

Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au datorii față 
de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt 
nominalizați ca debitori de către Regia Națională a Pădurilor.

Masa lemnoasă neadjudecată la această licitație va fi oferită din 
nou la licitație in data de 11.11.1999.

Taxa de participare și garanția vor 0 achitate fie numerar la casieria 
unității, fie in contul nostru nr. 2511.1 -16.1 /ROL. deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor și 
fișele tehnico-economice se pot pune la dispoziția agenților economici 
incepănd cu data de 18.10.1999.

Pentru restul de masă lemnoasă din producția anului 1999 
neadjudecată se va organiza NEGOCIERE in data de 28 octombrie 1999. 
iar pentru cea din producția anului 2000. in data de 25 noiembrie 1999.

Relații suplimentare la telefoanele: 054-224649: 222481: 
225199: 092-950216.

In plus ia oricare (lip restaurantele 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare, și Qeva 
îa perioada 20.09-31.10.1999 

comparând ft Happy nieal-uii veți 
primi cadou on ghiozdan McDonald's

Prețuri mult mai mici!

14. OBLIGAȚIUNI CEC cu câștiguri (numai sub formă de câștiguri)9%

SC ATELIERELE CENTRALE SA
Cu sediul în localitatea Crișcior, str. Uzinei, nr.1, 

județul Hunedoara, telefon 054-651407, fax 054- 
656300, solicită oferte pentru evaluarea activului 
SECȚIA BRAD, situat în localitatea Brad, str. Avram 
lancu, nr.91. Ofertanții trebuie să fie atestați ANEVAR.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefon 054-656211 Serviciul Marketing.

Anunț publicitar
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în baza Hotărârii AGEA de la SC 

ILV0TRANS SA ILIA și în conformitate cu dispozițiile art.4 (1) din Normele meto
dologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 364/1999, 
aduce la cunoștința celor interesați că în data de 09.11.1999, ora 11, se organizează la 
SC ILV0TRANS SA, cu sediul în Ilia, Șoseaua Națională, nr.168, județul Hunedoara, 
concursul de selecție a administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art.3 (1) din 
Normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/1999.

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul societății până la data de 08.11.1999, ora 12.
Cererea de ofertă și celelalte documente prevăzute la art.8, lit. a-g din Normele 

Metodologice se pot procura de la sediu] societății, începând cu data de 08.10.1999, în zilele 
lucrătoare, intre orele 10-14.

Relații suplimentare la telefon 054-204933-201 sau la sediul societății, între orele 10-14.

SC Termoprest SA 
Petrila

Cu sediul în str. Privighetorilor, 
nr.14, Petrila, județul Hunedoara 

Organizează în data de 
25.10.1999, ora 13, licitație pu
blică deschisă conform HG 505/ 
1998 și 55/1998 pentru vânza
rea spațiilor comerciale adminis
trate de SC Termoprest.

Depunerea ofertelor se va face 
până în data de 25.10.1999, ora 12.

Informații suplimentare se 
pot obține la telefoanele 054- 
550403 și 054-550436.

• Happy Meal Hamburger: un hamburger, o porție mică de cartofi 
o băJură râoortoare mică+JUCĂRIE
• Happy Meal Cheeseburger un cheeseburger, o porție mică de cartofi, 
o băutură răcoritoare mică* JUCAȘIE
• Happy Meal Chicke* McNtosChicken McNuggets «4,0 porții
mcă de cartofi.o ^itură JUCĂRIE

BSC TARES SA ORĂȘTIE

Condiții: - sex feminin
- vârsta maximă 30 ani
- studii superioare
- cunoscător de WINDOWS 95 

Curricullum vitae se depune la sediul Fares din
Orăștie, str. Plantelor, nr.50 sau fax 241942 

Informații suplimentare la telefon 094-553013.

Con/iliul local 
al municipiului 

Hunedoara 
Va organiza în data dc 22 

octombrie 1999, ora 10, la 
sediul său din b-dul Libertății, 

nr. 1 7 
LICITAȚIE 

PUBLICĂ DESCHISĂ 
pentru vânzarea 

patrimoniului fostului 
CAP Hășdat.

Consiliul de Administrație de la
5

SC ALIMENTARA SA DEVA
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
.A ACȚIONARILOR în data de 28.10.1999, ora 16, la sediul 

societății din Deva, b-dul Decebal, bl.F, parter.
Ordinea de zi:

O schimbarea componenței consiliului de 
administrație;

O diverse.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de 

prezență pentru prima convocare, a doua convocare va 
fi în data de 29.10.1999, ora 16, tot la sediul societății.

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
9

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

Universitatea 
Spiru Haret Blaj 

anunță CONCURS DE 
ADMITERE în data de 11 

octombrie 1999 pentru Co
legiile Universitare Pedago
gice Institutori - desen, 
Institutori - ed. fizică, 
Institutori - 1b. franceză, 
Institutori - religie șl 
Colegiul Universitar de 
Finanțe și Contabilitate.

Admiterea se face nu
mai pe baza mediilor obți
nute la bacalaureat.

înscrierile se fac până 
în ziua concursului.

Informații la secretaria
tul Universității din Blaj, str. 
Dr. Vasile Suciu, nr. 26 sau 
telefon 711231. oreflx 058.

SC ATELIERELE CENTRALE SA 

CRIȘCIOR
_____________________ »_______________________
cu sediul în Crișcior, str. Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A AC
ȚIONARILOR în sala Clubului Minier Crișcior în 
data de 21.10.1999, ora 13, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Aprobarea măririi capitalului social cu valoarea 
terenului aferent Secției III Brad.

2. Aprobare vânzare activ Secția III Brad 
conform programului de restructurare 1998.

3. Aprobare vânzare mijloace fixe.
In caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în 

statut, data următoarei adunări va fi ziua de 
22.10.1999, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Caută asociat pentru construirea de spații administrative 
- birouri, pe amplasamentul situat în centrul civic al 
municipiului Deva - un corp de clădire (A2), în cadrul “Palat 
Administrativ al județului Hunedoara”, având dimensiuni 
în plan: 23,20 m x 23,50 m, cu aria desfășurată de 2.133,6 
mp, regim de înălțime S+P+2.

Lucrarea este atacată - cu fundațiile realizate.
Relații suplimentare la sediul Consiliului județean 

Hunedoara, str. 1 Decembrie, nr.35, et.I, camera 111, 
telefon 054-211350 - int. 115,118.

Scrisorile de intenție se vor depune până la data de 
15.10.1999.


