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X____________ .______

Au fost aprobate 
proiectele din Programul 
PHARE “Politici Regionale 

si de Coeziune”
9

Miron Cozma a fost și rămâne liderul 
minerilor din Valea Jiului

COMENTAM
X___________ __/

în data de 13 august 
1999, Agenția pentru 
Dezvoltare Eegională din 
cadrul Regiunii de 
Dezvoltare V Vest - România, 
care cuprinde, cum se știe, 
județele Arad, Caraș 
Severin, 
Hunedoara 
și Timiș, a 
lansat 
licitația
deschisă pentru proiectele 
finanțate din fondurile 
Programului PHARE
“Politici Regionale și de 
Coeziune RO 9807.01”. 
Termenul limită de 
depunere a proiectelor din 
cele patru județe a fost 27 
septembrie 1999. Puteau 
înainta documentații orice 
persoane juridice: instituții 
de administrație publică, 
companii private sau de stat 
aflate în procesul de 
privatizare, camere de 
comerț și industrie, 
organizații patronale,
asociații profesionale,
sindicate,. ONG-uri etc. 
Pentru fiecare proiect 

CEC fără acoperire!
Lucrători ai Biroului de Combatere ai Criminalității Economico- 

Financiare Petroșani au stabilit, în urma unui control efectuat la SC 
Pan Grup Construct SRL Petroșani, că în acest an societatea 
petroșăneană a achiziționat 40 de tone făină albă de la Buko Pan 
Appasu de Jos, marfă care urma să fie achitată cu filă de CEC. 
Surpriza furnizorilor nu a fost mică atunci când s-a constatat că 
CEC-ul semnat de către Mitroi Alberto - Sorian, administratorul SC 
Pan Grup Construct SRL Petroșani, nu avea acoperire.

Suma de 115.000.000 de lei, cât reprezintă contravaloarea făinii 
livrate în schimbul filei de CEC false, a rămas înscrisă pe moment 
drept în contul "păgubiților".

49 milioane în interes personal
Nu de puține ori oamenii își “pierd mințile" spre bătrânețe. Un 

astfel de caz am putea să-l numim și pe cel al Elenei Țugui de 54 de

ani, din Petroșani - lucrător al SC Comlemn SA Petroșani, la biroul 
rate - care în perioada anilor 1995 - 1999 a încasat de la persoane 
fizice sume de bani pe care nu le-a înregistrat în evidențele 
contabile. Așa se face că în perioada celor patru ani, Elena Țugui a 
folosit în interes personal suma de 49.000.000 de lei.

La Petroșani “alba - neagra" 
în flagrant

De curând a fost sancționat de către Poliția din Petroșani 
Csaba Danco de 29 de ani, cu domiciliul în localitate, care a fost 
depistat în piața orașului practicând jocul de noroc “alba - 
neagra". De asemenea, a mai fost sancționat la Hunedoara de 
către polițiști Adrian Mateas, de 30 de ani, care a practicat 
schimbul ilegal de valută. De la acesta s-au confiscat 100 DM.

Rubrică realizată cu sprijinul IPJ Hunedoara

câștigător creditul neram
bursabil a fost stabilit la 
maximum 62.500 EURO.

La această oră, ADR 
este în măsură să comunice 
situația demersului
întreprins. Până la data 

prevăzută - 
2 7
septembrie 
1999 -, din 
cele patru 

județe au fost depuse 372 
de proiecte.

începând din 4 
octombrie a.c., Comisia de 
selecție a proiectelor, 
formată din șapte persoane, 
s-a întrunit la sediul din 
Timișoara al ADR V Vest, 
unde mai multe zile a 
analizat în amănunt 
documentațiile depuse și a 
întocmit lista acestora în 
funcție de procentajele 
obținute în baza criteriilor 
stabilite.

în 17 noiembrie a.c. a 
avut loc ședința Consiliului

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Unde-i lege nu-i tocmeală. 
Actualii lideri ai LSM “VJ" au 
înțeles, din faptele reprobabile 
comise de mineri în timpul celor 
10 ani de democrație, că 
stabilitatea unei țări se bazează 
în primul rând pe respectarea 
statului de drept. De altfel, așa 
începe comunicatul liderului 
sindical al huilei Vasile Savu: 
"Trebuie ca în aceste momente 
să gândim cu luciditate și să 
acționăm strict în spiritul'legii 
pentru a nu mai crea situații în 
care minerii și liderii lor să fie 
purtați în justiție și anchetați la 
nesfârșit.”

Comunicatul în sine 
încearcă prin cuvinte subtile să 
scoată basma curată acțiunile 
necugetate ale unor lideri în 
fața opiniei publice.

Pentru a lămuri într-o 
oarecare măsură cele afirmate 
în comunicatele emise de Biroul 
Executiv al LSM “VJ" în care se 
precizează că: “Recenta 
condamnare a lui Miron CozmaX_____________________  

Expoxiție
“Hobby Club”, de pe lângă Casă de cultură din Deva, organizează 

în colaborare cu Librăria “Gheorghe Lazăr” din același oraș o 
interesantă expoziție vitrinală, dedicată Zilei Naționale a României. 
Trecătorii vor putea admira în perioada 26 noiembrie - 3 decembrie (cât 
durează expoziția) insigne, medalii, decorații, precum și panouri 
filatelice, cartofilie și alte exponate referitoare la evenimentul de la 1 
Decembrie. (G.B.)

la plata unei sume de peste 4,4 
miliarde lei pentru niște pagube 
imaginare, anchetarea 
interminabilă a altor lideri sunt 
menite poate să ne îndemne la 
acte necugetate", sau că: "Este 
inadmisibil ca pagubele din

CE SPUN UN COMUNICAT Șl UN 
LIDER DE SINDICAT

timpul evenimentelor petrecute 
în septembrie ’91, care fără 
îndoială s-au produs, dar nu de 
asemenea proporții, să cadă în 
responsabilitatea minerilor sau 
a liderilor lor”. Prin interviul 
acordat în exclusivitate de 
liderul Vasile Savu am încercat 
să clarificăm ideea ce a stat la 
baza acestui comunicat.

Așadar:
- Domnule Vasile Savu nu 

sunt în măsură să vă 
cataloghez ca pe un bun sau 
rău mânuitor al cuvintelor, dar 

din comunicatele dvs reiese un 
singur lucru - încercați prin 
orice mijloace să luați apărarea 
lui Miron Cozma și a minerilor, o 
faceți din spirit de echipă sau 
din spirit de solidaritate cu 
minerii?

V.S.: - Din ambele cauze. în 
primul rând Miron Cozma este și 
va rămâne liderul minerilor din 
Valea Jiului și nu știu dacă 
cineva ar reuși să ajungă la 
nivelul creat de Cozma. Nu 
încerc să-l copiez, ci doresc ca 
mișcara sindicală din Valea 
Jiului să existe, iar minerii să fie 
reprezentați tot atât de bine.

- Din câte am înțeles din 
comunicat, pretindeți că LSM 
"VJ" este cea care asigură 
avansul și plata minerilor, așa 
este?

Q GLUMEI LEI®
• - Bărbatul meu se 

plânge tot timpul că-l 
înnebunesc.

- Aiurea! Este 
nebun de când s-a 
căsătorit cu tine!...

I
I 
I

FARMACII DE : 
SERVICIU ■

La finele acestei1 
săptămâni, în municipiul Deva 1 
va fi de gardă farmacia “Unu”, J 
situată în Piața Victoriei, nr.3. ,

“Golden-farm" va onora , 
rețetele pentru cei din a 
Hunedoara. Se află amplasată ■ 
în zona gării, b-dul Republicii, i 
18/2, tel. 717069. (E.S.) >

V.S.: - LSM "VJ", CSMR și 
administrația CNH - Petroșani 
depun eforturi comune pentru 
ca plata salariilor să se facă 
la timp.

- Dacă distrugerile din 
gările Tg. Jiu, Craiova, pe 
traseu până la București, 
inclusiv sediul Parlamentului, 
sunt pagube imaginare, care 
sunt atunci pagubele reale?

V.S.: - Nu pot spune care 
sunt pagubele reale, dar nici 
acea cifră de 4,4 miliarde lei, 
care însumează totalul 
distrugerilor mineriadei din ’91, 
nu poate fi imputată unei 
singure persoane și implicit 
minerilor, deoarece la acea 
mineriadă au participat și alte 
persoane din afară ce au 
făcut pagube materiale. Nu 
aș putea preciza care sunt 
acele persoane, dar aceasta 
este treaba poliției și a celor 

______ Mihaela FĂGAȘ 
(Continuare în pag. 3}

Societate 
comercială 

închiriază 
depozit în 
municipiul 

Deva, în 
suprafață de 
104 mp, dotat 
cu rampă de 
încărcare- 

descărcare în 
mijloace auto. 

Telefon 212157.

La marginea societății - 
sărăcie maximă

Drept dovadă că 
realitatea întrece 
întotdeauna puterea 

imaginației, cineva - un 
înțelept probabil - spunea 
că lucrurile pe care nu 
reușești să ți le imaginezi 
le poți găsi în realitate. Și 
pentru că realitatea la 
care ne vom referi este 
aceea a vieții la marginea 
societății, a sărăciei 
maxime, recunoaștem că 
nu am reușit să ne 
imaginăm așa ceva până 
nu am văzut cu ochii 
noștri.

Știm și mulți dintre noi 
simțim zilnic pe pielea 
noastră că viața este grea 
și că lumea în România e 
tot mai săracă. Auzisem și 
văzusem oameni care 
rămăseseră fără casă, 
copii ai străzii ori 
persoane care din cauza 
greutăților se gândeau sau 
chiar au recurs la 
sinucidere. Știam că în 
urma disponibilizărilor din 
minerit zona Teliuc se 
confruntă cu mari 
probleme sociale. Dar nu 
ne imaginasem că... se 

poate trăi așa cum 
„supraviețuiește” familia 
lui Cornel Blenovici din 
satul Teliuc.

Cornel Blenovici 
locuiește împreună cu 
soția și cu cei patru copii 
cu vârste între doi și 
șase ani într-unul din 
căminele muncitorești 
din Teliuc. Odaia în care 
își duc amarul cei șase 
nu are mai mult de 3,5 
metri lungime și 2,5

Ciprian MARINUȚ
(Continuare în pag. 2)

România
în perioada 1949-1989, 

mașinăria României a fost 
condusă cu mână de fier. 
Mașina, deși uzată moral și 
destul de răblăgită, mergea 
totuși repede. Doar că în timp 
ce toate mașinile țărilor 
democratice goneau pe 
șoselele progresului tehnic 
și social, mașina României, 
împreună cu cele ale țărilor 
surori, se învârtea în cerc, 
într-un țarc închis, departe de 
șosea, în lagărul țărilor 
socialiste.

După Decembrie 1989, 
volanul țării a fost preluat de 
un guvern tânăr, fără nici o 
experiență, dar plin de elan 
revoluționar. Astfel că 
mașina noastră a pornit într-

- Mașina școală...
o goană nebunească, în 
viteza a patra, peste gropi, 
hârtoape și bolovani, 
împrăștiindu-și pe drum 
măruntaiele. în 1991 însă, 
guvernul Roman a fost 
debarcat de la volan, pe locul 
șoferului urcând Stolojan. 
Acesta a oprit mașina pentru 
reparații și timp de aproape 
doi ani a tot completat 
piesele pierdute pe drum, 
rupte sau furate.

Guvernul Văcăroiu a 
preluat volanul în 1993 și, ca 
oameni rutinați ce erau, au 
pornit iarăși mașina, iavaș - 
iavaș, cu viteza întâi, ca nu 
cumva să se întâmple ceva 
rău. Și așa, încetișor, mașina 
părea că va înainta ceva. Dar 

a venit și anul electoral 
1996. Atunci guvernul, ca 
să-și demonstreze în fața 
alegătorilor priceperea, a 
pornit-o ca la paradă; doar 
că la predarea volanului, 
ca urmare a alegerilor, s-a 
constatat că mașina 
intrase în șanț, din rezervor 
i s-a furat benzina și a 
rămas fără anvelope...

Guvernul Ciorbea, la 
rândul lui, s-a așezat 
gospodărește la volan, 
după care a scos 
manualul de utilizare și a 
început să-l studieze 
temeinic, ardelenește, să

Gheorghe GRUN
(Continuare în pag. 2)
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Nu, nu vă gândiți, stimați 

cititori, că titlul anterior anunță 
cine știe ce grozăvenie ori vreun 
fapt din cale afară de deosebit 
din viața de zi cu zi. Este vorba 
doar de genericul celei mai recente 
premiere pentru copii susținută 
de Teatrul de Revistă din Deva 
marți (23 nov.), la Casa de cultură 
din municipiul reședință de județ. 
Căci, ce să-i faci, în timp ce 
principalele teatre de revistă din 
țară se întreceau cu fast și 
strălucire în cadrul festivalului de 
la Constanța ce le este anual 
dedicat, teatrul nostru - fratele 

j mai mic și sărac al acestora - se 
| străduia să pună în scenă un nou 

spectacol; și acela pentru copii, 
fiindcă altele sunt prea 
costisitoare pentru posibilitățile 
sale...

Așa se' face că micuții 
spectatori (mai mulți decât 
locurile din sală) s-au delectat, în 
premieră absolută, cu pățaniile 
împăratului Mălai Mare și ale 
supușilor săi. Copiii au putut 
recunoaște în povestea de pe 
scenă “situații” și personaje 
întâlnite în multe dintre basmele 
auzite de ei: împăratul și soția sa 
(Cleocincca) cu cele trei fete 
(Rânga, Ganga și Izabel), dintre 
care doar cea mai mică este “bună 
și frumoasă”, primul dintre 

Au fost aprobate proiectele 
din Programul PHARE “Politici 

regionale și de Coeziune”
(Urmare din pag. 1)

pentru Dezvoltare Regională, al cărui președinte pentru 
exercițiul de un an este dl Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara, care a aprobat 24 de 
proiecte din totalul celor 372 de proiecte depuse, urmând ca 
acestea să beneficieze de finanțare din fonduri PHARE.

Proiectele vizează trei domenii importante: 
restructurare industrială (RI), resurse umane (RU) și turism 
(TU). Pe cele patru județe, situația proiectelor aprobate se 
prezintă astfel: Arad - 5 RI (din numărul de 34 depuse), 1 RU 
(4) și 1 TU (9); Caraș Severin - 5 RI (41), 1 RU (4) și 2 TU (14); 
Hunedoara - 8 RI (115). 3 RU (18) si 2 TU (28): Timiș - 4 RI 
(74) și 2 RU (19).

Iată și lista integrală a proiectelor aprobate pentru 
județul Hunedoara cu denumirea deponentului 
(aplicantului) proiectului, activitatea propusă și suma de 
finanțare prevăzută:

Restructurare industrială: SC Quasar SA Petroșani - 
Unitate de producție geam termopan, 35.000 EURO; SC 
Alpina Internațional SRL Petroșani - Atelier de prefabricate 
din lemn, 28.000 EURO; SC General Corn Trust SRL 
Petroșani - Service în domeniul comunicațiilor și 
radiocomunicațiilor, 62.500 EURO; SC Fares SA Orăștie - 
Instalație de valorificare superioară a uleiurilor volatile, 
46.400 EURO; SC Zona D SRL Petroșani - Exploatarea și 
prelucrarea lemnului în Valea Jiului, 62.500 EURO; SC S & 
M Cosmo Farm SRL Brad - Atelier de producție tâmplărie 
PVC și aluminiu, 27.000 EURO; SC Simako SRL Certej - 
Hală de producție profile din aluminiu, 20.500 EURO; SC 
Sorilact SA Brad - Dotarea centrelor de colectare lapte din 
zonă, 15.000 EURO.

Resurse umane: Asociația Oamenilor de Afaceri din 
Hunedoara (AOAH) - Program de instruire și asistență 
pentru oameni în zonele Brad și Valea Jiului, 17.100 EURO; 
Camera de Comerț și Industrie Hunedoara - Centru de 
educație antreprenorială, 32.970 EURO; Asociația PAEM - 
Integritor Deva, 33.970 EURO.

Turism: Orizont Orăștie - realizarea de servicii în 
turism - Complex istoric Grădiște, 49.700 EURO; SC 
Eurovenus SRL Deva - renovare și modernizare conac Ilia, 
50.000 EURO.

După cum ne-a informat dl ing. Mircea Chicideanu, 
reprezentantul județului Hunedoara în ADR V Vest, un mare 
număr de proiecte au întrunit criteriile impuse, finanțările 
solicitate depășind cu mult sumele alocate prin programul 
PHARE, așa că aprobarea lor a trebuit să fie limitată totuși la 
cele mai bune și mai necesare în județele respective. Banii 
de la Coipunitatea Europeană se vor da în mai multe etape. 
După fiecare tranșă primită de investitor se fac raportări 
privind cheltuirea banilor. In cazul în care se constată 
nereguli, finanțarea este oprită, iar suma acordată se 
returnează. Sunt totuși sume importante, nerambursabile, 
și nu trebuie făcut nici un pas greșit în gestionarea lor.

supuși (Marele Sfetnic) se 
alătură urzelilor împărătesei, 
completând seria personajelor 
negative, iar conducătorul 
împărăției vecine (Prințul 
Pădurilor) se îndrăgostește de 
fata cea mică a împăratului. 
Povestea arc un final fericit, cci 
răi și vicleni fiind pedepsiți iar 
cei buni și cinstiți - răsplătiți.

Pe copii, însă, mai mult 
decât povestea îi fascinează 
spectacolul în sine, cu 
amestecul său de muzică, dans, 
decor și lumini, la care ci 
participă din plin. Atenți și 
curioși, ci urmăresc toate 
gesturile și mișcările de pe 
scenă, neputând fi păcăliți prea 
ușor. Cu siguranță, asta au avut 
în vedere și tinerii realizatori ai 
acestei premiere - regizoarea 
Alina Hiristea (la cel dc-al 
cincilea său spectacol ea se 
declara mulțumită, mai ales în 
privința prestației actorilor) și 
scenograful Marius Perțe, 
alături de actorii Mihai Feier, 
Păstorel Vulcu, Radu Cristea, 
Mircea Lăscuș, Marinela 
Bilavu, Adriana Trif, Roxana 
Olșanschi, de semnatarii 
muzicii - Vasile Stănășel și JBela 
Szocs și de corpul de balet al 
teatrului.

Georgeta BÎRLA

(Urmare din pag. 1)

vadă pe ce butoane să 
apese și ce mânere să tragă 
pentru a putea urni mașina 
din șanț.

După ce a așteptat cât a 
așteptat, coaliția a hotărât 
să-l debarce pe Ciorbea, iar 
în locul lui a urcat un alt 
guvern, în frunte cu energicul 
Radu Vasile. Noua echipă și- 
a împărțit sarcinile conform 
algoritmului, și fiecare 
membru al echipei de șoferi- 
guvernanți a început, după 
propria pricepere și propriul 
interes, să tragă de mânere, 
să apese pe butoane, ba 
chiar să demonteze piese și

(Urmare din pag. 1)

metri lățime, fiind în 
același timp baie, 
bucătărie, dormitor, 
cameră de joacă etc. 
„Mobilierul” se limitează 
la două paturi și o masă... 
Hăinuțele copiilor înseam
nă câte o bluzică amărâtă 
care fiind mai lungă ține 
loc și de pantaloni și de 
lenjerie și de ciorapi... 
„Apă caldă nu avem de 
câțiva ani, căldură la fel, 
iar de o lună și ceva nu 
mai avem nici curent” - 
precizează Cornel. ,,în 

1997 am fost dat afară de 
la mină (fără ordonanță) , 
iar de atunci mai lucrez 
doar așa cu ziua când mai 
găsesc unde. Ajutoare 
sociale nu primim, astfel 

kcă singura sursă de venit

Romania -
Mașina școală...

subansamble pe care le 
considera inutile, în cea mai 
desăvârșită bulibășeală. în 
mod firesc, mașina rămasă 
fără benzină, motor și frâne, 
a luat-o la vale.

Acum se pune problema 
să aducem o echipă de 
instructori, care nu doar să 
ne învețe să șofăm, dar să și 
conducă mașina în locul 
nostru. Probabil că mașina 
va porni. Dar încotro...?

Domnilor care doriți cu 
atâta ardoare să conduceți 

La marginea 
societății

e alocația copiilor. Soția și 
unul dintre copii sunt 
bolnavi și au ajuns în 
spital. Așa nu se mai poate 
trăi, îmi vine să iau un copil 
de un picior și să dau cu el 
pe geam, că nu mai 
suport”! - concluzionează 
interlocutorul nostru, 
învins parcă de viață, de 
tranziție, de... România.

Jumătatea de oră 
petrecută în odaia familiei 
Blenovici ne marchează 
foarte mult. Dar pe lângă 
milă, senzația de greață 
generată de atmosfera 

mașina țării, invățați întâi să 
șofați și după aceea să vă 
prezentați ca mari piloți de 
Formula 1, deoarece, în 
primul rând, mașina nu 
este a dumneavoastră, iar 
în al doilea rând, în lada 
camionului nu transportați 
balast și nici măcar fasole, 
ci 23 de milioane de 
români și, cine știe, poate 
odată și odată, tot veți 
răspunde pentru ce ați 
făcut...

grea din odaie și dorința 
de a ajuta simțim un 
sentiment de revoltă 
vecin cu ura. Ne revoltă 
atitudinea unui om care 
deși învins de viață și 
sărăcie își permite 
„luxul” și „nedreptatea” 
de a da viață la patru copii 
condamnându-i la chin și 
greutăți. Dar ne revoltă și 
mai mult statul român 
care lasă un astfel de om 
fără serviciu, fără ajutor 
social și cu dreptul de a 
crește copii.

Primăria 
municipiului 

Deva
Consiliul Local al 

municipiului Deva
organizează în data de 

13.12.1999, ora 10, la 
sediul din P-ța Unirii, nr. 
4, selecție oferte de preț 
pentru elaborarea
Planului Urbanistic Zonal.

Ofertele se depun la 
camera 24 (Registratura) 
din sediul Consiliului 
Local Deva, până la data 
de 13.12.1999, ora 9.00.

Informații suplimentare 
se pot obține de la Biroul 
Investiții, camera 35.

în cazul în care nu se 
vor întruni condițiile 
necesare desfășurării 
selecției, aceasta se va 
repeta în data de 20 
decembrie, ora 10.00, 
data limită pentru 
depunerea ofertelor fiind 
20 decembrie, ora 9.00.

***
Pierdut factură fiscală 

seria HD ACA nr. 2742809, 
emisă de SC Instserv 
Adonis SRL cu nr. 59/ 
01.11.1999. Se declară 
nulă.

ANUNȚ
Urmare a aplicării preve

derilor O.U.G. nr. 49/1999 
privind administrarea societăților 
comerciale la care statul este 
acționar majoritar, SC 
COLOANA AUTO SA anunță 
concursul pentru ocuparea 
funcției de administrator/ 
administratori, în data de 
10.01.2000, ora 12.00.

Concursul se va desfășura 
la sediul societății, str. Călan 
Băi, nr. 2, localitatea Călan.

Cererea de ofertă, anexele 
acesteia, precum și celelalte 
documente prevăzute la art. 8 
lit. a-g din Normele 
metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare 
aprobate prin HG 364/1999 se 
pot ridica de la sediul societății, 
zilnic, între orele 8-12, 
începând cu data de
24.11.1999.

Ofertele care vor conține 
documentele menționate în 
Normele metodologice mai sus 
amintite, vor fi depuse în plic 
închis la secretariatul societății 
la secretarul AGA, zilnic între 
orele 10-15, până la data de
30.12.1999, ora 12.00.

în data de 10.01.2000, ora 
11.00, la sediul societății, se vor 
deschide ofertele în prezența 
ofertanților. Absența ofertanților 
nu se poate constitui obiect de 
contestație.
i Telefon 054/731480.

Pronosticul 
redacției 

Cuvântul liber -
Deva

la concursul inter-
re dacțional de pro-
nosticuri organizat de
Regia Autonomă
Loteriei Naționale.

a

28 noiembrie 1999
1. Cagliari - Bari 1
2. Lazio - Juventus X

3. Lecce - Venezia 1
4. Milan - Parma X

5. Reggina - Inter 2
6. Torino - Perugia 1
7. Udinese - Roma 2
8. Brescia - Vicenza 1
9. Chievo - Cesena X

10 Cosenza - Napoli X

11 Fermana - Monza 1
12 Sampdoria - Treviso X

13 Savoia - Pescara X

Bonța Alin ~ Deva
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că nu a fost

z
(Urmare din pag. 1)

în dialect

cartela 
CONNEX GOI

Pana la Anul Nou, Moșul vă aduce-n zbor o casetă cu 
Divertis* drept cadou, și un nou preț pentru cartela 
CONNEX GO! - 19,99$** până la sfârșitul lui 1999!
Profitați, că Moșul zboară! Profitați de ofertă, sau rămâneți 
pe-afară! Conectări fericite!
• în limiu stocului dispocibil. Caseta cu Divertis se oferi și pentru pachetul cu telefon. *♦ Prețul mi include TVA

care cercetează acea situație, 
de a stabili cine și cum a făcut 
pagube materiale. Vom face 
recurs împotriva acelei sentințe 
și probabil cifra de 4,4 miliarde 
lei va fi mai mică, în funcție de 
ceea ce se va obține la noua 
analiză;

- Bătaia primită de cetățenii 
Capitalei, care nu mergeau la 
șut (din ce s-a văzut la TV), tot 
imaginară este?

V.S.: - Din ce s-a văzut la TV 
nu pot preciza faptul că erau 
cetățeni ai Bucureștiului și nici 
că minerii i-arfi bătut. Instanța 
de judecată va stabili clar cine 
sunt vinovății și care sunt 
victimele acelei mineriade.

- Deocamdată în Valea Jiului 
nu sunt probleme în rândul 
minerilor și după cum spuneți 
plata și avansul se dau la timp, 
comunicatul dvs este oare o 
chemare voalată la revoltă?

V.S.: - Prin acele comunicate 
am dorit ca toți minerii să 
înțeleagă că trebuie respectată 
legea, iar acele acțiuni nelegale 
atrag după sine alte noi procese 
în care membrii de sindicat pot fi 
condamnați pentru simplul fapt 
că salariile de mizerie i-au scos 
în stradă. Poate prin 
comunicatele date, cei ce 
guvernează această țară vor 
înțelege că am tras un semnal 
de alarmă și din partea minerilor 

b '

Miron Cozma a fost și rămâne liderul minerilor
din Valea Jiului așa cum o fac la 
ora actuală și ceilalți cetățeni ai 
țării și membrii de sindicat ce 
aparțin marilor centrale sindicale.

- Multă lume își pune 
întrebarea cum reușește Miron 
Cozma să conducă LSM “VJ" în 
pușcărie fiind? Oare vă 
considerați un lider de carton?

V.S.: - Veșnic s-a vehiculat 
ideea că Miron Cozma conduce 
LSM “VJ” din pușcărie, însă țin 
să precizez foarte clar că 
LSM"VJ" este condusă și așa a 
fost condusă și în timp ce se 
afla Cozma la conducere de 
Consiliul de Coordonare. 
Hotărârile nu le lua M. Cozma, ci 
Consiliul de Coordonare, la fel 
ca și acum. Nu primim nici un fel 
de ordine de la Miron Cozma și 
nici nu s-ar putea conduce LSM 
de Cozma de acolo de unde 
este.

Referitor la faptul dacă sunt 
sau nu un lider de carton, cred 
că în scurta perioadă de când 
sunt în fruntea ligii s-au văzut 
fapte concrete și unele decizii 
ce m-au ajutat să mențin liga din 
punct de vedere financiar. Am 
reușit să reprezentăm membrii 
de sindicat la cele mai mari 
niveluri, astfel încât problemele 
minerilor au fost expuse 
guvernanților României. Doresc 

să precizez faptul că în ceea 
ce privește partidele politice nici 
personal și nici în numele LSM 
“VJ” nu am angajat și nu voi 
angaja vreodată promisiuni.

- Credeți că unii lideri, 
membri ai LSM”VJ” sau pur și 
simplu lideri de la exploatările 
miniere, nu sunt aserviți vreunui 
partid?

V.S.: - Mă doare faptul că 
unii lideri de sindicat, membri ai 
LSM” VJ" care simpatizează 
sau sunt membrii vreunui partid 
politic, caută să destabilizeze 
situația de normalitate ce este 
în Valea Jiului. Am tot respectul 
pentru Romeo Beja, dar nu pot 
înțelege de ce pe orice cale 
încearcă să scoată minerii în 
stradă, pentru că și el și eu 
suntem conștienți de faptul că, 
dacă va mai fi o mișcare 
spontană, minerii sunt cei care 
vor avea de pierdut. Romeo 
Beja a afirmat faptul că eu și 
președintele executiv al LSM 
“VJ", Costel Postolache, suntem 
aserviți puterii, fapt ce nu este 
adevărat și pentru aceasta îi 
recomand să-și controleze 
vocabularul, pentru că altfel mă 
simt obligat să iau măsuri 
împotriva lui. Dacă își dorește 
puterea cu adevărat, de ce 
când este în fața guvernanților 

nu este în stare să susțină 
problemele minerilor pe care-i 
reprezintă așa cum trebuie. 
Acest lucru s-a adeverit și 
săptămâna trecută, când în 
fața ministrului secretar de stat 
Nicolae Stăiculescu, Beja nu a 
avut nici o propunere 
pertinentă, decât vechile 
filozofii nefondate. Pentru ca 
Romeo Beja să fie un lider 
populist, face tot felul de 
afirmații ce nu au nici un 
suport, iar în momentul în care 
eu și alți membri ai guvernului i- 
am cerut să le dovedească, nu 
a avut argumente și dovezi. 
Faptul că R. Beja din '97 își 
dorește cu disperare puterea o 
dovedesc și ultimele acțiuni ale 
lui, prin încheierea diferitelor 
protocoale cu diferite sindicate 
din țară și nu-l preocupă 
problemele actuale din Valea 
Jiului. Mă întreb când poate să 
se ocupe de problemele 
minerilor de la Paroșeni din 
moment ce tot timpul este 
plecat prin țară pentru a 
organiza tot felul de mișcări 
sindicale. Când minerii de la 
Paroșeni vor înțelege odată și 
odată că Romeo Beja își 
urmărește doar scopul 
personal și nu-i reprezintă așa 

cum ar trebui să-i reprezinte 
un lider de sindicat.?

Dacă până mai ieri minerii 
erau considerați ca o masă 
de manevră a guvernanților, 
se pare că actualul Birou 
Executiv al LSM “VJ”, gândind 
la rece acțiunile minerilor, pune 
în practică bine cunoscutul 
proverb românesc: “ce ție nu- 
ți pface, altuia nu-i face”. Ce 
bine ar fi ca măcar acum în 
ceasul al doisprezecelea 
minerii să-și dea seama de 
forța pe care o reprezintă 
(deși sunt dispersați prin 
disponibilizări păstrându-și 
demnitatea de truditori ai 
adâncului și acționând doar în 
beneficiul celor mulți.

Totuși, liderul Vasile Savu 
nici pe departe nu încearcă să 
facă mea culpa minerilor, 
considerând îndreptățite 
acțiunile acestora, ba mai mult, 
ne spune în comunicat că 
acțiunile Justiției ar putea să 
“ne îndemne la acte 
necugetate".

Oare am putea trage 
concluzia că lupul își schimbă 
părul dar năravul nu, 
deoarece acest comunicat 
mai mult îndeamnă la revoltă 
decât la conciliere.

Trei ani de speranțe, de 
așteptări și deziluzii au 
trebuit să treacă pentru ca 
Domnul președinte Emil 
Constantinescu să-și ia 
inima în dinți și să ne 
spună pe postul național de 
televiziune unde se află 
germenele corupției și 
care sunt principalii 
corupți ai României. Trei 
ani! Este o perioadă în care 
poporul s-a zbătut în 
neajunsuri, o perioadă în 
care oamenii zilei își 
ridicau căsoaie din bani 
economisiți în urma 
alimentației intensive cu 
coji de cartofi, trei ani de 
alunecări spre marasmul 
total, 

admirabilă rezistență în 
fața distrugătoarelor 
ordonanțe de urgență ale 
Guvernului. Și, în tot acest 
timp, corupția și corupții 
rodeau cu spor în coasta 
societății îndestulându-se 
cu zilele fripte ale 
cetățeanului anonim. Ce 
luptă crâncenă cu sine a 
trebuit să poarte Domnul 
președinte până a se hotărî 
să spună lucrurilor pe 
nume, în auzul și văzul 
întregii lumi! Să nu 
credem că i-a fost ușor, să 
nu credem 
măcinat de racilele unor 
gânduri 
cuneiform...De-aceea ele 
nici nu pot fi transpuse pe 
hârtie...

Dar până la urmă 
Dumnezeu l-a umplut de 
responsabilitate civică și 
patriotică ordonându-i să 
pronunțe fatidicele 
cuvinte:

-Principalii și primii 
corupți sunt cetățenii de 
rând!

Toată schelăria gân
dirii noastre acuzatoare la 
adresa politicienilor, 
guvernanților și parla
mentarilor s-a dus naibii 
în câteva clipe. Cine s-ar 
fi gândit? Cum a fost 
posibil? Cum a ajuns 
Domnul președinte la o 
asemenea concluzie de-o 
clarviziune demolatoare ? 
Sunt întrebări la care nu 
se va mai răspunde, sau 
răspunsul dat de Domnul 
președinte este mobili
zator:

-Fenomenul se petrece 
simplu, zice Domnia sa: 
cetățeanul de rând, în 
frunte cu pensionarii, dă 
șpagă cu scopul de a-și 
rezolva o problemă 
oarecare pentru care este 
purtat pe drumuri zile 
întregi de câte un 
funcționar zelos; astfel el 
face primul pas spre marea 
corupție. Nu contează că e 
vorba despre o floare, o 
ciocolată, un pix...

Orice lucru dat sau 
însușit cu scopul de a 
rezolva o situație sau alta, 
corupție se numește...

La o asemenea gravă 
dezvăluire, românimea 
săracă a rămas asemenea 
ardeleanului lângă care a 
căzut un trăsnet și care 
zice cu calm tradițional: 

-Noa, așă!

Dumitru HURUBĂ
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Țăranul român este bătut de 
soartă

Ani de zile la rând, pe toa
tă durata perioadei comuniste 
s-a vorbit despre România ca 
despre o țară nemaipomenit de 
bogată, cu o agricultură pu
ternică. Știam încă de pe atunci 
că cifrele raportate de fostele 
CAP-uri erau impuse “de sus” 
ignorându-se în mod grosolan 
situația reală din teren. Cu toa
te acestea, se observa că 
peste tot, majoritatea terenu
rilor agricole erau lucfate, lucru 
devenit se pare din ce în ce 
mai mult pe cale de dispariție.

în comuna Gurasada, te
renul din lunca Mureșului, zona 
cea mai fertilă, nu se mai lu
crează de trei ani de zile. Cel 
mai important motiv pentru ca
re pe cele 500 ha de pământ 
mai cresc acum doar buruieni 
și trestie îl reprezintă desele 
inundații. Posesorii de teren în 
lunca Mureșului ar trebui să 
plătească bani grei pentru re
aducerea pământului la stadiul 
de arabil. Pregătirea unui astfel 
de hectar de teren - exclu
zând însămânțarea - costă în 
jur de 2,5 milioane de lei. Oa
menii sunt pe zi ce trece tot 
mai descurajați. Mureșul a dis
trus în câțiva ani consecutiv 
mai multe culturi, omul pier- 

X________________________ __ ______________ 

ire^ile politicii
• Deși pedeseriștii hunedoreni au început 

de ceva vreme să-și consolideze organizațiile 
din teritoriu, se pare că pe la Gurasada au uitat 
să treacă de aproape un an.

Aici organizația comunală a PDSR numără 
doar 15 membri. Unul dintre aceștia este chiar 
primarul din Gurasada, Victor Haneș.

Cu toate că au o reprezentare slabă în 
localitățile comunei, pedeseriștii stau însă foarte 
bine la componența Consiliului local Gurasada, 4 
consilieri locali din 11 fiind din PDSR.

• Viceprimarul comunei Cornel Moisin 
este și președintele organizației comunale Gura
sada a PSM. Se pare că PSM întrece în acest loc 
PDSR cu mult, numărul membrilor cotizanți fiind 
aici la 67. în Consiliul local sunt trei consilieri ai 
PSM.

zându-și încrederea. Dar nu 
doar acest teren se află în para
gină. Sunt multe parcele pe raza 
comunei unde domnesc mără
cini. “Ș/ în acest an oamenii au 
așteptat cupoanele promise ca
re nici până astăzi nu s-au dat. 
Se bazau pe faptul că benefi
ciau astfel măcar de motorină. 
O altă cauză se referă la faptul 
că fertilizările cu îngrășăminte 
chimice nu au fost executate 
din lipsa banilor. Și acestea, 
înainte, puteau fi făcute tot pe 
baza cupoanelor, chiar dacă 
valoarea acestora nu era prea 
mare, reprezenta totuși un aju
tor1’, mărturisea dl ing. zooteh
nist Virgil Hațegan.

Pe de altă parte, populația 
comunei Gurasada este îmbă
trânită, forța de muncă fiind 
foarte slabă. La aceasta se 
mai adaugă și lipsa utilajelor, a 
banilor și a subvențiilor de la 
stat, lată de ce sute de hec
tare de teren au rămas în voia 
sorții. “Țăranul român nu este 
sprijinit cu nimic în rea
lizarea producției agricole. 
Până când statul nu va sub
venționa agricultura cu mij
loace materiale, aceasta nu 
se va redresa”, mai spunea dl 
ing. Hațegan, făcând referire 

la starea actuală a agricul
turii românești.

întrebând de ce produ
cătorul agricol cultivă acum 
puțin pământ comparativ cu 
cât posedă, recoltând doar 
strictul necesar gospodăriei, 
interlocutorul a fost de pă
rere că “până acum doi ani 
țăranul livra produsele la 
bazele de recepție și la 
FNC Mintia. Chiar dacă 
banii cuveniți erau așteptați 
câteva luni, ei veneau în fi
nal și omul nu rămânea cu 
marfa nevalorificată. Acum 
acest lucru nu se mai în
tâmplă, bazele de recepție 
nu mai primesc produse, 
pentru că omul, cât este de 
bătrân, tot ar mai lucra pă
mântul. Dar vede că nu se 
mai alege cu nimic, și vede 
că-i bătut de soartă.”

Situația prezentată cu o 
undă de tristețe de dl ing. Ha
țegan este o realitate crudă în 
care se zbate fără sorți de iz
bândă țăranul român. Existentă 
nu doar în plan local, izolat, ci la 
nivel național, criza din agri
cultura românească pare să ia 
proporții îngrijorătoare. Și 
atunci, mai rămâne de văzut ce 
ne-aduce anul 2000.

ChELCUiELi IÎIULlE 
Dâ^...mA^uncE

Ca să înțelegem modul în care banii de la buget au slujit 
în acest an interesele comunității am cerut informații dnei 
Victoria Luch, contabila Primăriei Gurasada. Având în vedere 
și cele 150 de milioane de lei primiți la rectificarea bugetară, 
cheltuielile cu autoritățile publice locale, prevăzute pentru 
acest an, se ridică la 443,5 milioane de lei. Dintre aceștia, 
salariile angajaților primăriei reprezintă 365,2 milioane de 
lei, 53,3 milioane de lei sunt cheltuieli materiale, iar 25 de 
milioane de lei ocupă rubrica cheltuielilor de capital.

Pentru nevoile învățământului s-au alocat 118 milioane 
de lei. Astfel, școlii generale din Gurasada, ce găzduiește 
clasele l-VIII, i s-au alocat 58 de milioane de lei. Banii au fost 
destinați unor lucrări de reparații ale clădirii cuprinzând 
zugrăveli-vopsiri, montarea unor noi jgheaburi de scurgere a 
apei de ploaie, recondiționarea instalației de apă, pânăja 
finele anului urmând a se termina și consolidarea aco
perișului. Lucrări similare s-au făcut și la școlile din Câmpuri 
Surduc și Cărmăzănești. Pentru sezonul rece primăria a 
cumpărat lemne de foc destinate încălziri celor 5 clădiri ce 
adăpostesc școlile comunei.

Pe lângă acești bani s-au mai alocat 10 milioane de lei 
la iluminatul public, 30 de milioane de lei pentru realizarea 
PUG-ului, 110 milioane de lei pentru plata veterinarilor, iar 1 
milion de lei pentru cumpărarea de cărți noi la bibliotecă.

RECTIFICAREA PUSA LA 
TREABĂ

Cei 180 de milioane pe 
care Primăria Gurasada i-a 
primit la rectificare au fost 
rapid repartizați să com
penseze "deficitul” bugetar 
înregistrat deja din luna 
septembrie. Astfel, 129 de 
milioane de lei au fost alo
cați administrației, pentru 
plata salariilor restante și a 
celor pe ultimele două luni 
ale anului, 20 de milioane

Pagină realizată de 
Sorina POPA, 

Cristina CÎNDA și 
Adrian SĂLĂGEAN

de lei au fost orientați 
pentru înnoirea mobilierului 
din primărie, 2 milioane 
merg la învățământ, iar 10 
milioane sunt împărțiți de 
bibliotecă, 2,2 milioane de 
lei, și căminul cultural din 
centrul de comună unde va 
fi reambientată sala mare. 
Aproape zece milioane 
merg spre asistența 
socială.

Sute de milioane de lei9 
un singur drum

PE SOJBTj 
' PRIMĂRIA ÎȘI I 
I CUMPĂRĂ | 
j CALCULATOR j 
ICa și cheltuieli de capital >

primăria are alocați 25 de ■ 
| milioane de lei destinați achi- | 
| ziționăril unui computer din | 
. ultima generație. Din cele de- . 
■ clarate de contabila instituției, « 
| dna Victoria Luch, calculate- | 
■ rul va fi un mijloc foarte evi- i 
! dent de a “automatiza" puțin J 
I activitatea primăriei. Pe lângă I 
| contabilitate calculatorul va | 
■ putea stoca toate informațiile a 
1 specifice și necesare în ’ 
I munca de administrare a co- I 
| munei. Va fi formată o bază | 
■ de date ce va cuprinde date ■ 
* privind culturile agricole și 1 
i șeptelul și starea populației, | 
| orice cifră putând apoi fi obți- | 
| nută cu maximă operativitate. | 

I ASISTENTA SOCIALĂ I 
j LĂSATĂ ÎN_ PARAGINĂ |

De la începutul anului | 
. primăria a plătit ajutoarele .
• sociale doar până în luna • 
| martie a.c. Lipsa de bani a | 
i generat o permanentă amâ- i 
. nare a plății acestor drepturi J 
I bănești către persoanele din I 
| categoriile cele mai defavo- | 
■ rizate. S-au plătit totuși patru
• indemnizații de naștere în ' 
I valoare de 325 de mii fiecare. I
| O dată cu rectificarea de bu- | 
■ get au fost alocate 9 milioane >
• de lei astfel încât plata aju- • 
| toarelor sociale să se poată |

IX.
face până la cota corespun
zătoare lunii septembrie.

I 
y

BANAT- CRIȘANA

Societatea de Investiții Financiare
9

Banat-Crișana

acțiunile pe care le dețin la SIF pentru că acestea: QU VALOARE!
«

ludiozo atent piața

nformează-te

II acționar la
Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana

Sediul central: 2900 ARAD, Calea Victoriei 33-35, tel: 0040-57-2341^7, fax: 0040-57-250165
Societatea de depozitare: ABN AMRO Bank, Bulevardul Expoziției nr.2, tel:01-2020400 

Categoria de risc: 4-5
Conform prevederilor art. 8, cap. III, partea lll-a din Regulamentul nr. 9/1996, menționăm că investițiile prezintă posibilitate de risc.

Pentru drumul comunal 159, ce leagă localitățile 
Cîmpuri Surduc și Cîmpuri de Sus, 1999 a fost un an 
“mare". în cadrul unui program de reabilitare a unor 
drumuri de pământ, program finanțat de MLPAT, s-au 
primit în acest an la Primăria Gurasada 500 de milioane 
de lei destinați pietruirii acestui tronson de drum co
munal lung de 2 kilometri. Cu banii obținuți în acest an s- 
a putut termina pietruirea a 1,3 kilometri de drum, ur
mând ca întreaga lucrare, evaluată la 1,5 miliarde de lei 
în prețuri 1998, să fie finalizată în 2000.

Pe lângă această investiție importantă, la Gurasada 
s-au primit 50 de milioane de lei, din Fondul Special al 
Drumurilor, bani destinați întreținerii drumurilor comu
nale aferente zonei de competență a primăriei. Cu acești 
bani s-au putut face mici “liftinguri” cu pietriș pe drumul 
comunal Gurasada-Cărmăzănești, pe o distanță de 14 
kilometri.
V»»__________________ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 

Sarcini în plus pentru 
medicul de familie

- Dnă dr. Mihaela Cerbiceanu, care este situația 
sistemului sanitar la ora actuală ținând cont de faptul că de la 
1 octombrie a.c. s-a intrat în noul sistem de asigurări de 
sănătate?

- Acum ne descurcăm pe cont propriu. Primim fonduri de la 
Casa de Asigurări ceea ce reprezintă salariul medicului în 
funcție de numărul pacienților înscriși pe liste și serviciile 
medicale prestate. Mai primim un fond de medicamente pentru 
rețetele compensate și gratuite și un buget de practică din care 
se asigură salariul asistentei, al femeii de serviciu, cheltuielile 
pentru dispensar, lemnele, telefonul și altele. Problema este că 
ne simțim ca și cum ne-ar fi aruncat din brațe spunându-ne 
descurcați-vă. Noi, medicii, suntem nevoiți să facem contabilitate, 
să umblăm să achităm toate facturile, să cumpărăm'tot ce 
trebuie pentru cabinet și în același timp să ne facem așa cum se 
cuvine datoria.

- Sunteți singurul medic care deservește populația co
munei. Cum vă descurcați?

- Pe lista mea s-au înscris 1300 de pacienți, copii și adulți. în 
medie pe zi realizez 10 consultații. Neajunsurile însă se leagă tot 
de acest fond de medicamente pentru rețete compensate și 
gratuite care este destul de mic, respectiv 8 milioane lei/lună, ceea 
ce înseamnă 400.000 lei/zi pentru toate rețetele prescrise. Lucru 
ce înseamnă cam 40.000 lei pentru o rețetă în condițiile în care 
medicamentele sunt foarte scumpe. Să nu mai vorbim de faptul 
că o mare parte a pacienților suferă de boli cardiovasculare, 
diabet, reumatism cronic degenerativ care vin periodic la control și 
mulți necesită obligatoriu tratament neîntrerupt.
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O întreprindere 
virtuală a fost 

inaugurata la Cluj
Studenții de la Universitatea Tehnică din Cluj își vor putea 

completa cunoștințele teoretice cu practica într-o întreprindere 
virtuală, inaugurată la Cluj, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Studenții vor simula procesele reale care se petrec intr-o 
societate comercială, cu excepția celor de producție efectivă. Ei 
trimit oferte unor întreprinderi similare din străinătate și primesc 
comenzi de la acestea. întreprinderea virtuală este împărțită în trei 
compartimente; resurse umane, financiar și marketing. Secretarul 
întreprinderii, Călin Roman, a declarat că programul universitar de 
simulare a întreprinderii "Prusin" s-a inspirat după modelul 
Fortpres CUG, de unde au fost luate inclusiv materialele. Șeful 
compartimentului de marketing, Adrian Izvoran, a declarat că, la 
început, va testa piața, deoarece Fortpres CUG își dorește o 
îmbunătățire a produsului carcasă reductoare.

în lume există trei mii de întreprinderi virtuale, care dezvoltă 
relații între ele. După ce lucrează într-o asemenea întreprindere, 
studenții își găsesc mai ușor locuri de muncă. Obiectviul general 
al programului este să ofere cursanților competențe profesionale 
în domeniul gestiunii și administrării întreprinderii. Fiecare cursant 
poate să treacă prin toate compartimentele întreprinderii și, în 
cadrul unui compartiment, prin toate posturile. Toate 
întreprinderile simulate operează pe o piață virtuală constituită 
din unități organizate în rețele naționale. Fiecare rețea națională 
se integrează în rețeaua internațională a întreprinderilor simulate, 
întreprinderile simulate comercializează virtual bunuri și servicii 
între ele. întreaga activitate la nivel național este coordonată de o 
centrală națională, iar centralele naționale sunt reunite în 
organizația internațională “European”, care cuprinde 22 de țări 
europene la care se adaugă Australia, Canada și SUA.

Președintele “European", Alberto Musolesi, a declarat că prin 
dobândirea de abilități practice care sunt utile în întreprinderile 
reale, se creează un avantaj, care constă într-un sistem de 
monitorizare prin care se poate cunoaște nivelul de cunoștințe 
dobândite efectiv de către un student în întreprinderea simulată.

Conducerea Universității Tehnice Cluj spune că va încerca să 
vândă prin întreprinderea virtuală produsele fabricate de celelalte 
facultăți din universitate.

în 22 noiembrie 
Spitalului Hațeg i-au fost 
aduse ajutoare prin 
subfiliala de Cruce Roșie a 
orașului. Transportul, 
sosit de la Crucea Roșie 
Germană din Bad 
Săckingen, a cuprins 
paturi (38), saltele, lenjerie 
și detergent pentru spital; 
ghiozdane cu rechizite 
pregătite de elevii unei 
școli germane pentru 
copiii care iau masa la 
cantina socială; lucruri 
făcute de copii germani 
pentru micuții de la 
grădinița cu program 
normal. în 5 decembrie, în 
baza parteneriatului 
existent între Crucea 
Roșie din Hațeg și cea din 
Bad Săckingen, va sosi un 
alt transport. Vor fi aduse 
cam tot atâtea paturi ca și 
acum și saltele pentru 
spital, pachete pentru 
copiii de la cantina socială 
și încălțăminte pentru 
asistații de la Centrul de 
plasament (fostă casă 
„La Violette").

Ziaristul Fred Thelen, 
delegatul Crucii Roșii 
Germane care a însoțit 
acest transport, poate fi 
considerat un prieten al 
hațeganilor, căci acum îi 
vizita pentru a 13-a oară. 

în cei peste 5 ani de când 
vine în România au fost 
aduse 200 t de ajutoare la 
Hațeg și Orăștie. La Hațeg 
valoarea ajutoarelor 
primite în acest răstimp se 
ridică la 55.000 DM. Ele au 
fost colectate sau 
cumpărate prin bani 
obținuți prin numeroase 
acțiuni: s-a făcut lobby în 
presă și s-au primit donații,

Ajutoare prin Crucea 
Roșie la Spitalul Hațeg

s-au organizat spectacole, 
loterii; părinții unor elevi au 
făcut prăjituri și le-au 
vândut, copiii au realizat 
sau au dăruit obiecte. 
Există în acest sens o 
frumoasă tradiție pornind 
de la o legendă cu un 
soldat care trecând printr- 
o pădure găsește un 
pustnic suferind de frig; el 
își rupe mantaua în două 
ca să se învelească 
amândoi. în acest spirit, în 
noiembrie, copiii din 
Germania își împart 
lucrurile cu cei nevoiași. Și 
cum la ei nu prea sunt 

săraci darurile le trimit 
celor de la noi.

„Nu e foarte important 
ce fac cei care aduc 
ajutoarele - sublinia cu 
modestie Fred Thelen. Mai 
important este ce fac cei 
de la subfiliala de Cruce 
Roșie de aici, sub 
coordonarea filialei. Dna 
Steluța Rădoni, șefa 
subfilialei, preciza că în 

valoarea ajutoarelor 
germane se includ: 
amenajarea și dotarea 
sediului Crucii Roșii 
(pentru care pot fi mândri 
toți cei care au contribuit la 
acest lucru), cele două 
ambulanțe, ajutoarele 
acordate spitalului 
(aparatură și mobilier), cât 
și altor instituții hațegane 
sau unor persoane. Au fost 
ajutate peste 150 de familii 
din oraș și din Țara 
Hațegului, populația 
sinistrată din zonă, centrul 
de plasament, cantina 
socială, copii din familii 

nevoiașe, sinistrați din 
Petroșani, preșcolarii (cu 
jucării). De sărbătorile 
religioase copiilor care 
servesc masa la cantina 
socială li s-au dăruit 
dulciuri.

La discuția purtată în 
biroul dl ui dr. Mircea 
Marian, directorul 
Spitalului Hațeg, au mai 
fost prezenți dna 
Elisabeta Ciorobea, 
directoarea Filialei de 
Cruce Roșie a județului, 
dl dr. Aurel Aitoneanu, 
vicepreședinte al
Comitetului filialei, și dl 
loan Timiș, viceprimarul 
Hațegului. Oaspetele 
german își exprima 
regretul că la graniță 
mereu se lovește de 
rigiditate și chiar de rea- 
voință, deși aduce 
ajutoare umanitare în 
mașini sigilate și vama 
se face local. Gazdele în 
schimb se plângeau de 
birocrația impusă de 
Ministerul Sănătății 
pentru obținerea vizelor 
necesare, dar mai ales 
de faptul că se schimbă 
mereu pretențiile acestui 
for privind documentele 
solicitate.

Viorica ROMAN

La Turdas

i Scade i 

! numărul ' 
animalelor 

j Prețurile mici de !

■ achiziție la lapte, carne ori I 
| alte produse animale i-au |
■ determinat pe agricultorii ■ 
J din comuna Turdaș să ! 
I renunțe într-o măsură I 
j destul de mare la această |
■ activitate nerentabilă, ■
* astfel că în acest an 1 
I efectivele de bovine s-au I 

| redus la jumătate. j
■ Totuși, există încă ■ 
1 interes pentru creșterea • 
I porcinelor și a ovinelor | 

| care sunt mai ușor de |
■ întreținut și au o căutare . 
I mai mare pe piață. (C.M.) 1

Nu scăpa din ochi 

oferta 
care vine 

o dată la 
o mie de ani!

Două treimi 
dintre copiii 

americani iau 
masa în fața 
televizorului

Două treimi dintre copiii 
americani de peste opt ani iau 
masa în fața televizorului și au 
unul în camera lor, se arată 
într-un studiu recent, citat de 
AFP. Aproape toți copiii 
chestionați au răspuns că 
părinții lor nu se preocupă de 
numărul de ore pe care îl 
petrec ei în fața televizorului, 
care în medie ajunge la trei ore 
zilnic. în plus, părinții nici nu 
intervin aproape d^loc în 
alegerea programelor la care 
se uită copiii. în medie, copiii 
americani petrec cinci ore și 
jumătate pe zi în fața unui 
ecran (televizor sau 
calculator) sau ascultând 
muzică, se arată în studiul 
fundației Kaiser Family 
Foundation.

Potrivit medicilor, privitul la 
televizor, jocurile video, muzica 
sau navigarea pe Internet 
ocupă aproape tot timpul 
copiilor americani. în medie, 
tinerii sub 18 ani petrec 38 de 
ore pe săptămână cu aceste 
activități, dintre care o 
jumătate de oră zilnic folosind 
jle plăcere computerul.

Intră în noul mileniu la volanul unui | Nissan| Almera!

Abonează-te la CONNEX până la 31 decembrie 1999 și poți câștiga una din cele

7 mașini Nissan Almera!
Ai 3 luni de abonament gratuit și telefoane de calitate la prețuri speciale!

O dată la o mie de ani te întâlnești cu asemenea ofertă! N-o scăpa din och ’
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Liceul Pedagogic 
"Sabin Drăgoi” - 130 
de ani de existență

Născut pe minunatele pla
iuri ardelene, lângă Cetatea de 
scaun a Unirii noastre națio
nale, Alba lulia, în satul Galtiu, 
comuna Sântimbru, din părinți 
țărani, profesorul Pavel Mârza 
a moștenit de la părinți inteli
gențe deosebite, un spirit 
umoristic și mai ales dragos
tea pentru pământul româ
nesc. A studiat la AJba lulia, 
apoi Facultatea de Matematică 
la Cluj. Și-a început aposto
latul la Petrești ca profesor de 
matematică. Aici avea să cu
noască și pe soția sa. /I deți
nut munci de răspundere în 
învățământ: 
inspector 
general 
adjunct, 
inspector 
școlar și
în ultima------------------------------
parte a vieții director al Li
ceului Pedagogic Deva.

împătimit de matematică, 

profesorul Mârza Pavel a or
ganizat numeroase acțiuni de 
popularizare a acestei fru
moase discipline. în județ și în 
țară a organizat Festivalul 
"Traian Lalescu”, a participat 
la astfel de acțiuni în țară ca 
reprezentant al Societății Ma
tematice. A publicat în diver
se reviste de specialitate pro
bleme date spre rezolvare 
elevilor sau studenților. A în
drăgit învățământul în general 
și cel pedagogic în special.

Ca membru al Consiliului 
Național pentru liceele peda
gogice a făcut (cu consultarea 
permanentă a colaboratorilor) 
propuneri pertinente privind 
perfecționarea conținutului 
învățământului, preocupăndu- 
se îndeosebi de sporirea efici
enței practice pedagogice.

Prezența sa în fruntea 
acestei prestigioase instituții, 
care se pregătește să aniver
seze 130 de ani de existență, 
a lăsat urme adânci în con
știința colegilor și foștilor 
elevi, a tuturor celor care l-au 
cunoscut și iubit.

Spiritul său organizatoric 
l-a ajutat să pregătească în 
mod deosebit liceul pentru

7 Vineri,
26 noiembrie

TVRI
9.00 TVR lași 10.05 O 

vedetă., cu cântece (r) 10.35 
Casa mea (r) 11.05 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 Moștenirea (r) 
12.55 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 CiberFan
14.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.00 Scena
15.30 Em. în limba germană 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20 
19.10 Sunset Beach (s) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Meteo 20.55 Doi băieți, o fată 
și o pizzerie (s, ep. 8) 21.20 
Știrile de sâmbăta asta 22.35 
Omul de nicăieri (s, ep. 8)

TVR 2
9.20 Arhimedia (r) 10.05 

Limbi străine. Spaniolă
10.30 La ce folosește un 
drapel? (do) 11.00 Familia 
Simpson (s)â 11.30 Trupa 
DP 2 (mag. muz.) 13.00 
Ultimul tren 14.00 TVR 

aniversarea a 125 de ani de la 
înființarea sa. La propunerea 
sa, Consiliul pedagogic a 
aprobat ca liceul să poarte 
numele lui Sabin Drăgoi, ves
titul compozitor bănățean, fost 
profesor al liceului, reușind 
să aplice pe frontispiciul 
școlii o placă comemorativă.

Cu prilejul acestei aniver
sări el scria: Liceul a dat 
peste 5000 de absolvenți mari 
necunoscuți învățători care, 
la rândul lor, au format zeci și 
zeci de generații iubitoare ale 
ființei noastre naționale, în 
care se află măcar o fărâmă 

din su- 
~ fieful lor 

(s.n.); re- 
I e v â n d 
înțelepciu
nea popu- 

~~ Iară a să
tenilor transilvăneni, el adau
gă: "Cine îi învățat acela îi 
mare în ochii noștri."

Astăzi multe săli de clasă 
ale liceului poartă denumirea 
unor vrednici slujitori ai școlii 
precum Vasilâ Petri, loan Lă- 
zăriciu și alții.

Spațiul nu ne permite să 
enumerăm toate meritele 
acestui minunat om de cul
tură. Amintim însă cu plăcere 
momentele când în sala profe
sorală apăreau des versuri 
dedicate colegilor. Sfătos ca 
toți ardelenii, Pavel Mârza po
vestea cu drag despre partici
parea consătenilor săi la ma
nifestările Unirii de la Alba 
lulia. Nu am întâlnit încă das
căl "de școală" care să dea 
elevilor consultații gratuite în 
fiecare sâmbătă la școală.

în încheierea acestor rân

duri, amintim că a fost un tată 
grijuliu pentru cei doi copii ai 
săi, cu sprijinul prețios al de
votatei sale soții, spre care 
trimitem pe această cale cele 
mai sincere urări de sănătate. 
Pavel Mârza s-a stins la numai 
60 de ani ca o lumânare într-o 
toamnă frumoasă a anului 
1997; acum își doarme somnul 
de veci tot la Petrești.

Prof. Ovidiu VLAD
A

Craiova 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.00 Obsesia (s, ep. 
86, 87) 16.30 Santa Barbara 
(s) 18.00 Tradiții 18.30 
Videoclipuri 19.15 Clepsidra 
cu imagini 19.30 Special '98 
20.35 Dispăruții de la Saint 
Agil (f. Franța) 22.30 Lumea 
sportului

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de 
aur (s) 11.00 Omul din Buick 
(co. Franța ’66) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Pretender (s) 
14.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Rocar - Steaua (d) 16.00 Luz 
Maria (s, ep. 161) 17.00 Știri 
17.25 Dragostea învinge (s, 
ep. 52, 53) 19.00 Observator 
20.00 Confesiunile unei 
văduve (f. biogr. SUA 1994, p. 
II) 22.00 Observator 23.00 
Colecția Jackie Chan: Gardă 
de corp (f.a. Hong Kong 1978)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! (mag. mati
nal) 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 12.55 Știrile PRO TV
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TVR 1
9.10 Ursulețul Winnie 

(dia) 10.00 Acum, poți 
afla... 10.30 Vă place 
filmul? 12.45 Muzica da 
capo al fine 13.30 Lu
mea și noi 16.30 Asa
sinate celebre (do) 17.25 
Teleenciclopedia 18.10 
Marea schimbătoare (s, 
ep. 4) 19.00 Perechea 
potrivită 19.30 Carol și 
compania (s) 20.00 Jur
nal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.)
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 9) 
23.20 Jurnal 23.25 Săp
tămâna sportivă 23.35 
Puterea minții (thriller 
SUA 1992)

TVR 2
9.00 Osia lumii 10.35 

Quasimodo (d.a) 11.00 
Emisiune culturală 12.00 
TVR Timișoara 13.30 Cro
nica Amazoniei (s) 14.30 
Atlas 15.00 Roadele mării 
(s, ep. 5) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 88) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Diver
tisment 18.30 Documen
tar National Geographic 
19.25 Când plouă cu flu
turi 20.05 Teatrul Național 
de Televiziune 22.00 Fot
bal: Meci din Campionatul 
Spaniei

ANTENA 1
9.00 Sălbăticia dispă

rută (do) 10.00 Casa de 
piatră 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 13.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Gloria Bistrița - Dinamo 
București (d) 15.00 Cu

>-

13.05 Babylon 5 (s, ep. 73)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00.Știrile PRO TV 17.30 
Spitalul Chicago Hope (s, 
ep. 25) 18.30 Urmărire ge
nerală 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 131)
21.30 Profiler - psihologia 
crimei (s, ep. 13) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei

ACASĂ

7.15 - 12.35 Filme și 
seriale (reluări) 14.15 Viața 
noastră (s) 15.00 Dragoste și 
putere (s) 15.30 Iubire sfântă 
(s) 16.30 Luz Clarita (s) 17.30 
Rosalinda (s) 18.30 Angela 
(s) 19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s)
22.30 Crimă pe terenul de 
golf (f.p. Anglia 1995)

PRIMA TV

8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Celebri și bogați (r) 

Țopescu de la A la infinit 
(mag.) 16.00 Fotbal Di
vizia A Ursus: Steaua - 
Petrolul PI. (d) 17.50 Fa
shion Club 18.00 Dra
gostea învinge (s, ep. 54) 
19.00 Observator 20.00 
Numărătoarea inversă 
(f.a. SUA ’97) 22.00 Ob
servator 22.30 Misiunea 
lui Leonard (co. SUA 
1987)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule (s) 

10.00 Lois și Clark (s, ep. 
50) 11.00 Promotor 11.30 
www.apropo.ro 12.00 
Profesiunea mea, cultura 
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Dharma și Greg (s)
13.30 Prietenii tăi (s, ep. 
97) 14.00 Generația PRO 
17.00 ProFashion 17.30 
Te uiți și câștigi (d) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Vacanța Mare la PRO TV 
21.00 Tinerețe veșnică 
(co. fant. SUA 1992) 
22.45 Știrile PRO TV 
23.00 OZ - închisoarea 
federală (s, ep. 13)

DUMINICA 
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TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki Miki... 
11.00 Viața satului 13.30 
De luni până duminică 
14.15 Divertisment 16.00 
Lumea bărbaților (s) 16.25 
Auto Club 17.00 
Blankenese (s, ep. 9) 
18.20 Trupa de șoc 19.00 
Perechea potrivită 20.00 
Jurnal. Meteo 20.25 
Duminica sportivă 20.50 
Zodia VIP 21.50 Afaceri de 
familie (thriller SUA 1989)
23.30 Jurnal

13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Exploziv (r) 15.30 
Tradiții (r) 16.00 Viața în di
rect 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Nadine Show 20.00 
Alegeți filmul! 21.30 Real TV 
22.05 Știri 23.00 Obsesia 
(erotic SUA 1985)

10.00 Vocile (dramă 
SUA 1995) 11.30 Shine 
(biografic SUA 1996) 13.15 
Obsesia (thriller SUA ’95) 
16.00 Stargate SG-1 (s)
16.45 Squanto: Povestea 
unui războinic (aventură 
SUA 1997) 18.30 Tango 
(dramă SUA 1998) 20.30 8 
căpățâni într-un sac (co. 
SUA 1997) 22.00 Puterea 
(thriller SUA 1997) 0.00 
Jurnalul Pantofului Roșu 
(s. er.) 0.30 Pact cu diavolul 
(dramă SUA 1997)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
7.00 Știri 7.10 Bună dimi

neața, România 9.00 Știri lo
cale (r) 9.15 Deva Mix (r) 
10.00 Știri 10.15 
Teleshopping 10.30 Dintre

TVR 2
9.30 Georges Moustaki 

(do) 10.20 Videoclipuri 
10.35 Quasimodo (d.a) 
11.00 Arca lui Noe 11.30 
TVR lași 13.30 Tip-Top, 
Mini-Top (cs) 14.30 Mapa
mond 15.00 Roadele mării 
(s, ep. 4) 16.00 Obsesia (s, 
ep. 89) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.30 Timpul tre
cut 19.20 Retrospectiva 
Premiilor APTR 20.50 Inte
grale: Sting 21.35 Cam
pionatul cu deznodământ 
tragic (dramă SUA ’77) 
23.40 Cabaret... Cabaret...

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și cre

dință 10.00 Godzilla (s, ep. 
23, 24) 10.45 Aventurile lui 
Sindbad (s, ep. 9) 11.30 
Buni prieteni 12.15 Seria 
Stan și Bran: Cutia mu
zicală (co. SUA 1932) 
13.00 Duminica în familie 
14.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: FC Bacău - FC 
Brașov (d) 18.00 Dragos
tea învinge (s) 19.00 Ob
servator 19.50 TeleEuro- 
bingo Show 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

11.00 Lupta pentru liber
tate 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.30 Prețul corect 
(cs) 14.00 Chestiunea 
zilei 14.45 învârte-te, 
inimă! (dramă SUA 1983)
16.30 Beverly Hills (s)
17.30 Super Bingo (d)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 13) 
21.00 Să uiți Parisul (co. 
romantică SUA ’95) 23.00 
Procesul etapei

sute de ziare (r) 11.10 Secția 
de poliție (r) 12.00 Linia 
întâi (r) 13.00 Cântecul și 
casa lui (r) 14.00 Dincolo 
de aparențe (r) 15.00 Știri 
15.10 Teleshopping 15.30 
Domino 17.00 O singură 
viață (s) 18.00 Lou Grant (s) 
19.00 în justiție 20.00 Tele
jurnal 20.25 Tombola Ma
gic 20.45 Știri locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în “Clipa 2000” 
23.20 Tentații 0.00 Știri lo
cale (r) 0.30 Ora H - emi
siune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Știri și 

producții proprii (reluare) 
07.00 - 10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție + cabină) 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
București (coproducție și in
sert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva)

Redlcția nu-și asumă 
modif|cările ulterioare 

intervenite în programele 
posturilor TV.

Vineri,
26 noiembrie

3 BERBEC
Doamnelor, există riscul să 

vă suprasolicitați, ceea ce 
dăunează sănătății. în orele 
libere, odihniți-vă sau măcar 
faceți ceea ce vă place, 
nicidecum nu aduceți de lucru 
și pentru acasă.

O TAUR
Nu mai amânați discuția. 

Amândoi partenerii vă veți 
simți mai bine dacă vă veți 
descărca sufletele. Mânia 
otrăvește relația.

3 GEMENI
Vă confruntați cu aceeași 

situație în viața particulară, ca 
și în plan profesional. Nu știți 
cum să vă organizați ca să 
nu fiți nevoit a fi în două locuri 
în același timp, fără a jigni pe 
cineva.

3 RAC
în general e o zi bună și 

plăcută pentru nativii zodiei. 
Legăturile cu colegii sunt mai 
bune și se simt mai bine în 
sânul familiei.

O LEU
Doamnele vor fi 

surprinzător de amabile și de 
blânde. Atmosfera va fi 
plăcută atât la locul de muncă, 
cât și acasă. Cei pe care v-ați 
pus în gând să-i cuceriți nu 
vor rezista tentației.

3 FECIOARĂ
Sentimentele dv. vor fi 

împărtășite dacă așteptați 
momentul potrivit. Nu forțați 
nota! Deși aveți vise puțin 
realiste, este posibil ca o 
parte dintre ele să se 
îndeplinească.

3 BALANȚĂ„ 1
Intr-o atmosferă plăcută, 

totul se realizează mai ușor. 
Evitați-i pe cei din zodiile 
Capricorn, Leu, Săgetător și 
Vărsător. Dacă aveți bani, 
puteți face unele mici 
cumpărături.

O SCORPION
Nativele zodiei au șansa să 

deschidă uși care au fost 
închise tot timpul în fața lor. 
Puteți fi mulțumite, doamnelor, 
dar nu este cazul să vă 
lăudați în fața tuturor.

O SĂGETĂTOR
Este momentul revizuirii 

proiectelor, obiectivelor. Mulți 
nativi pregătesc schimbări 
majore. Reușita va fi de partea 
celor născuți în a doua 
decadă și mai puțin a celorlalți.

5 CAPRICORN
Ați trecut de perioada 

luptelor și insucceselor. Chiar 
dacă nu începeți o “viață 
nouă”, vi se poate deschide 
drumul spre popularitate și 
succese.

O VĂRSĂTOR
Ar fi bine să amânați luarea 

deciziilor importante timp de 
câteva zile și să ascultați 
sfaturile înțelepte ale 
prietenilor, altfel veți avea de 
pierdut în plan material.

Z> PEȘTI
Până la o zi perfectă 

trebuie să mai aveți răbdare. 
Acum nu vă prea arde de 
lucru, deși ar fi păcat să vă 
înecați ca țiganul la mal, 

• compromițându-vă proiectele 
elaborate atât de greu.

http://www.apropo.ro
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ANIVERSĂRI,
MULȚUMIRI

• Colectivul Primăriei Dobra 
urează domnului Simoc Mircea, 
secretar al comunei Dobra, multă 
sănătate, fericire și “La multi ani” cu 
ocazia aniversării zilei de naștere. 
(7919)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând pădure, un hectar, în 
satul Strei Sângeorz. Relații tel. 
092534696. (7904)

• Vând spațiu comercial 170 
mp, curte, grădină. Ilia, str. Libertății 
bl. F2, parter. Tel. 092211359. 
(7929)

• Vând casă Simeria, 
100.000.000 lei, negociabil. In
formații Str. Teilor, nr. 8. (7924)

• Vând casă în Câinelu de Jos 
nr. 27. Informații la domiciliu. (7792)

• Vând urgent apartament 2 
camere, gresie, faianță, lambrisat, 
preț foarte convenabil, tel. 094/ 
547928 (6402)

• Vând camion IFA W 50 cu 
prelată nouă, înmatriculat, numere 
noi (după RK), în stare foarte bună 
și remorcă 6 tone în stare perfectă, 
neînmatriculată. Tel. 092225049, 
054/770465 seara. (7902)

•Vând Dacia 1310. Tel. 094/ 
916890,218937. (7909)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (6138)

• Vând chioșcuri aluminiu, 
suprafața 16 mp fiecare, vizibile 
Piața Gării, nr. 2, Deva. Tel. 211411. 
(6291)

Scrie-ți pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?" 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
oferite de "Tombola Anului 2000" - Hațegana: 
-25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urmt 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1999

-12 premii a 4.000.000 lei și 
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
șl la posturile de radio.
Tombola as adreaeaz* numai parsoanalor peata 18 ani.

TOMBOLA ANULUI 
2000

TOMBOLA ANULUI

BERE-TRADIȚIE SI PUTEREI

♦ Vând, decodez și repar 
celulare GSM. pe loc și foarte 
■efbrt Tel 094859958 (6298)

• Vând mobilă: corp bibliotecă, 
birou, canapea, bucătărie. Tel. 054/ 
213503,092/939977. (7908)

• Vând cuier cu dulap, plapumă 
2 persoane, nouă, mașină de spălat 
Alba Lux 9. Prețuri avantajoase. 
Tel. 2159.88.

• Vând calculatoare 486, Pen
tium, între 2-4.000.000 lei bucata. 
Relații tel. 211798. (7912)

• Vând unit dentar firma 
“Ultradent" Germania, an fabricație 
1986. Tel. 058/732691. (7791)

• Vând centrală termică nouă
“Ocean”. Tel. 260279, după ora 18. 
(7917)________________________

• Cumpăr cazan mare din 
fontă, deschiderea 60-80 cm. Tel. 
213761, orele 16-18. (7923)

• Cumpăr cazan pe gaz metan
de 150 kW (sau două de 75 kW) 
agrementat tehnic în România. Tel. 
235111.(7922)_________________

• S C. Netto Ronimex S.R.L. 
Deva, tel. 234168, vinde en gros 
făină de panificație tip 480, 550 
și 650. (7934) 

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

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autohtone și 
import pentru orice tip de mașini 
(autoturisme, autobuze, autoca
mioane și dube), atelier str. I.L. 
Caragiale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 sau 
092/581860(6120)

• Vând țuică de prune, 34 grade, 
25 OOO/litru. Tel. 092/403869 
(7600)

• Vând telefoane celulare, noi, 
Bosch, Motorola, Panasonic, 
Nokia, Phillips, Siemens. Decodez 
GSM. Tel. 092/258121 (7807)

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine frigorifice, conge
latoare industriale, rafturi frigo
rifice, utilaje frig, cuptor de 
patiserie. Se decontează trans
portul în intervalul 15 noiembrie - 
31 decembrie. Pentru fiecare 
vitrină achiziționată se acordă 
gratuit o ladă congelator. Tel. 059/ 
433352, 058/733796, 056/ 
291495.(7744)

• Vând tâmplărie completă, în 
Călan, mașină rindeluit, pe4fețe, 
uscător cherestea 40 mc etc. 
Contracte externe. Informații tel. 
712208, după ora 20. (7598)

OFERTE SERVICII
• Efectuez transport cu micro

buz 1,5 tone și camion 5 tone. Preț 
avantajos. Tel. 094/524466. (6300)

• S.C. DUAL S.R.L. Deva orga
nizează cursuri operatori PC și 
utilizare programe CIEL, începând 
cu data de 6 decembrie 1999. 
Relații suplimentare la tel. 230449. 
(7857)

• S.C. Polo Rom angajează: 1. 
Absolvente 1999 pentru postul de 
vânzătoare. Cerințe: disponibilitate și 
aspect fizic plăcut, pentru Deva și 
Hunedoara; 2. Asistent manager. 
Cerințe: disponibilitate, permis con
ducere, autoturism. 3. Contabil inspec
tor personal. Interviurile vor avea loc 
la Liceul de muzică Deva, sâmbătă, 
27 noiembrie 1999, orele 9-10, Deva; 
10-11, Hunedoara. (7925)

• Companie farmaceutică anga
jează urgent reprezentant medi
cal, medic sau farmacist part time 
cu autoturism propriu, pentru 
zonele Hunedoara, Alba, Sibiu. Tel. 
094529016,054/214921, după ora 
20. (7930)

• S.C. Panicor S.A. Hațeg an
gajează agent comercial pe zona 
Hațeg. Cerințe: studii medii sau 
superioare, experiență în domeniu, 
seriozitate, ușurință în comunicare 
și mașină personală. Se oferă 
salariu atractiv. Posibilități de 
avansare. Informații suplimentare la 
tel. 054/713556. (7866)

DIVERSE
• Cu autorizația 15587/18 mai 

1998, eliberată de Consiliul Jude
țean Hunedoara-Deva, a luat ființă 
Asociația Familială reprezentată 
prin Cimporescu Petru, având ca 
obiect de activitate comerț cu 
amănuntul. (7921)

• Cooperativa “Arta populară” 
Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 15, 
organizează licitație publică pentru 
vânzarea unui spațiu de producție, 
situat în str. Bogdan Vodă, nr. 5, 
Hunedoara. Licitația va avea loc la 
sediul cooperativei în fiecare joi a 
săptămânii, începând cu 2 de
cembrie 1999. Informații la sediul 
cooperativei sau la tel. nr. 054/ 
718234(7599)

PIERDERI
• Pierdut CEC nr. 22017-221 

eliberat de Cooperativa de Credit 
Zam, pe numele Pămîntar Aurel. Se 
declară nul. (7793)

COMEMORĂRI

• Au trecut 4 ani de lacrimi și 
dor de când iubitul nostru soț, 
tată și bunic

FODOR LAURENTIUt

a plecat pe drumul fără întoarcere. 
Comemorarea duminică, 28 noiem
brie 1999, în Biserica din comuna 
Brănișca. Vei rămâne mereu în 
inimile noastre. Familia. (7914)
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Conel - SC “Termoelectrica” SA
Sucursala Electrocentrale Deva

cu sediul în sat Mintia,str. Șantierului, nr. 1, jud. Hunedoara 
organizează în data de 06.12.1999, ora 12.00, LICITAȚIE 

PUBLICĂ DESCHISĂ pentru realizarea lucrării:
"Documentație topo - cadastrală pentru 

terenurile administrate de Sucursala Electro
centrale Deva”

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul SE Deva, 
începând cu data de 24.11.1999.

Data limită de depunere a ofertelor este 06.12.1999, 
ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține de la 
Compartiment patrimoniu SE Deva, telefon 054/211150, 
214040, int. 106.

SC “Ccmcereal” SA 
Ceva

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR In data de 9 decembrie 

1999, ora IO, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de principiu a modificării 
statutului, referitor la administrarea societății, 
luând In considerare prevederile art. 1, alineatul 
2, din Ordonanțele de Urgență ale Guvernului, 
numărul 49/1999 și HG. numărul 364/1999;

2. începerea procedurii de selecție a 
administratorilor;

3. Aprobarea programului de restruc
turare;

4. Diverse.
în caz de nelntrunire a cvorumului, aduna

rea generală va avea loc in aceeași zi la ora 13.
Informații la telefoanele: 234344, 234348, 

sau la sediul societății, din str. George Enescu, 
nr. 9.

• O zi tristă și plină de durere 
este ziua de 28 noiembrie, când 
se împlinește un an de când a 
plecat dintre noi la vârsta celor 
mai înflăcărate vise, 23 ani, 
scumpa noastră

GELA ALINA FURCA
Pe mormântul betonat/ Noi nimic 

n-am semănat/ Printre lacrimile 
noastre/ Răsărit-au flori albastre. 
Dumnezeu să te ierte. Mami-tati să 
nu-ți fie urât/ Că ești singură în 
mormânt/ Maica Sfântă de-o fi 
bună/ Vom fi iarăși împreună. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Părinții Stelian și Lucreția, 
fratele Gabriel, cumnata Marilena, 
nepotul Marcus, bunica Lucreția 
te plâng mereu. Parastasul de 
pomenire va avealoc duminică, 28 
noiembrie, la Biserica Ortodoxă din 
satul Sâncrai.(7918)

• Zadarnic căutăm asemănare 
ca să te regăsim/ Dar nu vom 
putea vreodată cu nimeni să te- 
nlocuim. S-au scurs 5 ani de când 
a plecat dintre noi, lăsându-necu 
inimile frânte de durere, dor, cu 
nădejdea că într-o zi vom fi din 
nou împreună, cu cea care a fost

n
IANOȘ VIORICA 

RODICA
născută FABIAN. Parastasul de 
pomenire, sâmbătă, ora 15, la 
Cimitirul Catolic Deva. Dumnezeu 
să odihnească sufletul tău bun. 
Părinții, fratele, cumnata Cipriana 
și toți cei care te mai păstrează 
în sufletele lor. (7920)

• Mama Rita, tatăl Doru, sora 
Isabela, fratele Doru cu adâncă 
durere în suflete anunță trecerea 
a 6 luni de |a decesul dragei lor

HERBEI IOANA DELIA
o minunată fiică și soră. Un 
trandafir ai fost în viață și așa 
vei rămâne veșnic în amintirea 
noastră. Dumnezeu să o odih- 
nească. (7926)

• Se împlinesc 40 de zile de la 
decesul dragei noastre

ILEANA TURC
Comemorarea are loc în 28 

noiembrie, la Biserica Ortodoxă 
din Șoimuș.Nu te vom uita nicio
dată. Familiile Turc și Crișan. 
(7931)

• Cu aceeași durere și tristețe 
amintim că se împlinește un an 
de când nu mai este printre noi 
dragul nostru

SERGIU TALPES
Parastasul de pomenire, 

sâmbătă, 27 noiembrie 1999, ora 
10, la Biserica din str. Eminescu 
Deva. Nu te vom uita niciodată, 
soția, copiii, nepoții, rudele și 
prietenii. Dumnezeu să te odih
nească în pace. (7794)

• Soția Aurelia, copiii Vasile și 
Simona cu durere în suflete 
anunță că au trecut 6 luni de la 
decesul celui care a fost

col(r) POPIOAN
Parastasul de pomenire va 

avea loc în 27 noiembrie, ora 10, 
la Biserica din str. M.Eminescu. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
(7795)

DECESE
• Suntem alături de dl. Pisoiu 

Dorin și de familia îndurerată în 
aceste momente grele pricinuite 
de moartea mamei dragi. Sincere 
condoleanțe. Familia Câmpeanu 
Cornel și Elena. (7919)

• Soția Didina și fiul Dragoș 
anunță trecerea în neființă după 
o scurtă dar grea suferință a 
scumpului lor

ing. HORIALIVIU 
BOLDURA

51 ani. înmormântarea, sâmbătă, 
ora 13, de la capela Bisericii 
Ortodoxe Brad. Dumnezeu să-l 
odihnească. (7927)

• Suntem îndurerați de treerea 
la cele veșnice a bunului nostru 
văr

HORIA BOLDURA
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace. Familiile Ghiță și Nelu 
Sabău, Sibiu. (7933)

Vremea va fi rece 
și în general fru
moasă. Cerul va fi 
variabil. Vântul va 
sufla în general slab. 
Local, în zonele joa
se se va semnala 
ceată, izolat asociată 
și cu depuneri de 
chiciură. Tempera
turile minime vor fi 
cuprinse între -6 și - 
1 grad, iar maximele 
între -1 și +4 grade 
Celsius.

(A. Iursicsin)
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Super ofertă
UN BUN NECESAR

Televizor Sony*
• Sunet stereo
• Sistem de 2 difuzoare Full Range
• Procesor digital de sunet
• Format 16:9
• Ecran Super Trinitron 72cm/63cm

‘Cumperi unul din cele două modele de TV și primești gratuit 
o pereche de căști Sony MDR E 827.

SONY Model : KV-29X5/KV-25X5

Recorder VHS Sony
FM / MW cu 30 posturi presetate 
Mecanism Smart 
înregistrare Long Play
Super Trilogie, SmartLink, Show View 
Videorecorder VHS HiFi cu 4 capete

SONY Model: SLV-SE40

Magazin Quasar, Deva, Bd. Decebal, Bl. R, parter 
tel.: 054-222.999.

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 37, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

Magazin Quasar, Orăștie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 054-247.540.

Aceste magazine comercializează produse originale Sony însoțite de 
certificatul de garanție oficial pentru România, emis și onorat de Sony.

Whirlpool
ADUCI! CALITATE VltTH

Liderul mondial în produse electrocasnice, 
revine pentru cei care apreciază calitatea 
din 15 Noiembrie cu o nouă ofertă senzațională. 
Pentru fiecare mașină de spălat Whirlpool model 
AWM 249 primești un cuptor cu microunde 
Whirlpool (AVM 504) gratuit.
Caracteristici AWM 249: lOOOrpm, viteza de centrifugare reglabilă, 
sistem antișifonare, sistem de control al balansului, tratamente 
speciale inclusiv programe de clătire pe bază de înălbitori.

Vă așteptăm în magazinele:

Deva
Simal Exim - Complex Comercial Central 
Devasat - Bd. Decebal, Bl. R, parter

Acum te bucuri de 
două ori mai mult de 
calitatea Whirlpool

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85

’Oferta este valabilă în limita stocului disponibil

ANUNȚ PUBLICITAR t 

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
'RIETĂȚII DE STAT, Direcția Teriforială Județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva,FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teriforială Județeană Hunedoara - Deva, 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 139.150 acțiuni, reprezentând 
70% din capitalul social al Societății Comerciale “BENTOCALCAR SA”, cu sediul în Deva, județ Hunedoara, 
cod fiscal R 6963034, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/21/ 1995, având:

Obiectul principal de activitate: exploatarea zăcămintelor de calcar și betonită, a produselor de balastieră, 
prelucrarea și comercializarea acestora.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.969.625 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 23.06.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 139.150 70
PPM 5.137 2,58
SIF 54.498 27,42
TOTAL 198.785 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 35.747 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 4.974.195.050 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/ FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de 

la Direcția Teritorială Județeană a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16. Dosarele de 
prezentare cumpărate anterior rămân valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC "BENTOCALCAR" 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 208.725.000 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 de FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 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 DOSARUL 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, respectiv în data de 
17.01.2000, ora 11,00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în 
data de 17.01.2000, ora 12.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 18.01.2000, ora 
10, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 18.01.2000, 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 sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara 
- dna Rozalia Secașiu, tel.. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

ANUNȚ PUBLICITARf

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgentă 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 11.758.192 acțiuni, reprezentând 
51,0761% din capitalul social al Societății Comerciale “DECEBAL SA", cu sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 
8, județ Hunedoara, cod fiscal R 21145(57, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/100/ 
1991, având:

Obiectul principal de activitate: asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea 
cărnii și a produselor din carne; desfacerea prin magazine proprii a produselor alimentare; transport intern și 
internațional de animale, furaje, materiale, produse alimentare și persoane prin autobaza proprie; prestări 
servicii către terți, de tăiere animale, distribuire de furaje și alte materiale contractanților de animale; prepararea 
de conserve la comandă, cu materia primă a clientului; operațiuni de import - export; depozitare pentru terți; 
industrializarea, conservarea și comercializarea cărnii de pasăre și vânat; prelucrarea și comercializarea de piei 
brute de bovine, porcine și ovine; alimentație publică; creșterea și îngrășarea animalelor.

- Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 23.020.904 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 16.07.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS ' 11.758.192 51,0761
SIF
PPM 11.259.285 48,9090
Manager 1.546 0,0067
Alții 1.881 0,0082
TOTAL 23.020.904 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 1.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 1.022 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 12.016.872.000 lei. '
DOSARUL DE PREZENTARE/ FIȘA 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 ia SC "DECEBAL" SA în scopul întocmirii unui raport de 

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

Pentru persoanele fizice/ juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 15.000.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 587.909.600 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 13.125.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169 deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 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 DOSARUL 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 (13.01.2000, ora 11,00).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 
13.01.2000, ora 12,00. Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data 
de 14.01.2000, ora 10,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați. LICITAȚIA CU STRIGARE va 
avea loc în data de 14.01.2000, 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 ef :ctua 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 sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara 
- dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 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

