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Cu ocazia sărbătorii creștine 
, ,,Sfântul Nicolae"

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR 
lansează, până în data de 8 decembrie 

1999, un nou produs bancar 

„CERTIFICAT de SFÂNTUL NICOLAE” 
cu DOBÂNDĂ FIXĂ de 62% pe an 

și scadență la 35 de zile
• Valoarea minimă este de 

500.000 lei
• La cumpărarea certificatului, 

precum și la răscumpărarea la 
scadență nu se percepe comision.

începând din anul 2000

Aplicarea impozitului 
pe venitul global

Interviu cu dl ec. Emil Lungu, șeful serviciului bilanțuri 
din cadrul Direcției generale a finanțelor publice și 
controlului financiar de stat a Județului Hunedoara 

(DGEPCES)

La 30 de ani

"Steaua" de pe Mureș 
se pregătește pentru o 

noua tinerețe
- Vă mg, die Lungu, să ne spuneți 

ce avantaje prezintă noul sistem de 
impozitare și în ce se concretizează 
acestea?

- Apreciez că noul sistem de 
impozitare asigură o corelare mai bună a 
veniturilor cu nivelul impunerii, ținând 
seama în special de persoanele cu 
situație financiară mai grea, în sensul că 
acestea vor beneficia de unele deduceri 
(scăderi) semnificative din baza de 
impozitare. în același timp este o cerință 
esențială pentru a ne alinia la normele 
europene în materie de impozitare a 
veniturilor

- Pentru că ați vorbit despre 
deduceri, care sunt acestea?

- Conform prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr.73/1999, deducerile la 
impozitul pe venit sunt următoarele:

• 800000 lei lunar deducere de
bază care se acordă începând cu 1 
ianuarie 2000 la funcția de bază. De 
precizat că deducerea personală 

suplimentară se calculează în funcție de 
deducerea personală de bază astfel:

• 0,60 înmulțit cu deducerea de 
bază (800000 lei) pentru soția/soțul aflați 
în întreținere (respectiv 480000 lei);

• 0,35 din deducerea de bază 
pentru fiecare din primii doi copii aflați în 
întreținere, respectiv 280000 lei;

• 0,20 din deducerea de bază, 
respectiv 160000 lei pentru următorii 
copii în întreținere și alți membri de familie 
până la gradul IV de rudenie.

De menționat și faptul că toți 
contribuabilii mai beneficiază de deduceri 
personale suplimentare în funcție de 
situația proprie sau cea a persoanelor 
în întreținere în afara celor enumerate. 
Acestea se referă la:

• 1,0 din deducerea de bază, 
respectiv 800000 lei lunar pentru invalizii

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 5)

Mâine. 8 decembrie

Oprire 
totala 
de apa

SC APATERM SA DEVA
anunță toți consumatorii
de apă notabilă din
localitățile Hatea. Călan.
Simeria. municipiul Deva
precum si localitățile
adiacente conductei
maaistrale 01000
Sântămăria Orlea - Deva.
oprirea totală de apă în
data de 8.12.1999 între
orele 7.00 - 20.00.

Oprirea de apă este 
necesară pentru spălarea 
rezervoarelor din Sântă
măria Orlea și remedierea 
unor defecțiuni la 
rezervoarele 2 x 10.000 
mc din Deva. De 
asemenea va fi sistată și 
furnizarea apei calde 
menajere.

Moment festiv. Sala mare a 
Casei de cultură din Deva e 
arhiplină. Se împlinesc 30 de ani 
de când primul grup energetic de 
210 MW al Termocentralei Mintia 
a început să pulseze energie în 
sistemul național. în costumul cel 
mai bun, dichisiți ca pentru 
sărbătoare, generația de pionieri 
ai energeticii românești purtând 
marca prestigiului “Mintia” se 
foiește emoționată. De la tribună 
se fac aprecieri pozitive, se 
vorbește despre profesionalism, 
abnegație, muncă asiduă și iar 
profesionalism. Se adresează 
felicitări, se înmânează zeci de 
cupe și sute de diplome de 
excelență pentru activitatea 
depusă timp de 30 de ani în slujba 
energeticii românești. Aplauzele 
înfioară firea, storcând rouă

ochilor celor mai sentimentali.
Mintia-Deva a fost, este și va 

fi “Steaua de pe Mureș” în 
constelația energeticii ro
mânești, dând rost, zeci de ani, 
principalelor activități eco
nomice ale județului și nu numai. 
Se face simțit, în imensa sală 
devenită neîncăpătoare, 
sentimentul mândriei și al 
împlinirii, mascat întotdeauna de 
o glumă spusă stângaci. E o 
comunitate profesională spe
cială aceasta a energeticienilor, 
învăluită în dezideratele 
disciplinei și solidarității. 
Momentul luminos de aniversare 
adună în spatele lui mii și mii de 
ore de activitate în care, de la

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 5)

Profundă încărcătură emoțională și educațională

Festivalul coral de muzică sacră Ceferiștii exersează greva generală
„Cu noi este Dumnezeu99 Orăștie Deva

într-un oraș împodobit cu 
lumini multicolore, la Orăștie, 
s-a desfășurat ediția a X-a a 
Festivalului coral de muzică 
sacră ,,Cu noi este 
Dumnezeu”. Manifestarea, 
cum puține se desfășoară la 
această oră în țară, a reunit 
formații din numeroase 
județe alături de care au 
evoluat coruri hunedorene de 
elevi și maturi.

Prin tradiție și nerăbdarea 
cu care a fost așteptată 
întrecerea, sâmbătă 
Catedrala ortodoxă „Sf. Mihail 
și Gavril” din Orăștie era 
arhiplină. Veniseră iubitori ai 
muzicii sacre, animați, 
deopotrivă, de dorința de a 
asculta concerte de colinde 
în preajma sărbătorii Nașterii 
Domnului, a Crăciunului cu 
arome de brad. Trebuie să 
menționăm că acest festival, 
aflat la a X-a ediție, oare când 
s-au scurs atâția ani?, este 
organizat de Inspectoratul 
Județean pentru Cultură, 
Centrul Județean Hune
doara al Creației Populare, 
Consiliul local și Casa de 
cultură Orăștie, Episcopia

și Parohia
ortodoxă a Aradului și 
Hunedoarei
ortodoxă I Orăștie. La 
deschidere s-a aflat de față 
primarul municipiului 
Orăștie, ing. Iosif Blaga, 
consilieri, directori de instituții 
și societăți comerciale. în 
juriul întrecerii s-au aflat 
cunoscute personalități ale 
vieții culturale: conf. univ. 
Vasile Stanciu de la 
Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, conf. univ. 
Ovidiu Giulvezan de la 
Universitatea din Timișoara, 
Dumitru Buzoianu de la Ra (Continuare în pag. 5)

( orala dtn Deva a Conciliului județean
Foto: Traian MÂNU

dio Cluj, prof, loan Sicoe, 
consilier șef al 
Inspectoratului Județean 
pentru Cultură, prof. Vasile 
Molodeț, directorul Centrului 
Județean al Creației 
Populare Hunedoara, preot 
loan Dumbravă, protopop 
al Orăștiei care a deschis 
manifestarea cu un frumos 
cuvânt de bun-venit.

în întrecerea 
sâmbătă seara, evoluțiile 
au fost deschise de corul

de

Minei BODEA < 1 1
Compania Națională Loteria Română SA 

Centrul de lucru Hunedoara
ANUNȚ!f

Compania Națională Loteria Română SA Centrul de 
lucru Hunedoara angajează funcționar administrativ 
în următoarele condiții:

- bărbat
■ studii medii sau superioare tehnice
- vechime minimum 5 ani
- permis de conducere
- domiciliul stabil in Deva.
înscrierile pe bază de CV și copie după cartea de 

muncă se fac la sediul centrului de lucru din Deva, str. 
O. Goga, nr. 13, până în 10.12.1999.

Informații la tel. 216627, 212396, Biroul de resurse 
umanes_________________________________________

leri, la ora 7, ceferiștii au 
intrat în grevă generală. 
Pentru că ministrul 
Transporturilor, Traian 
Băsescu, le-a arătat vistieria 
goală a Companiei, 
incapabilă să acopere o 
creștere salarială cu 70 de 
procente, sindicaliștii, după 
o grevă de avertisment 
organizată cu câtva timp în 
urmă, au recurs la greva 
generală. Conform celor 
declarate de dl Constantin

Crețu, reprezentant al 
sindicatului ceferiștilor din 
cadrul Depoului CFR Simeria, 
ieri era funcțional doar 33 la 
sută din fluxul feroviar 
obișnuit. La transportul de 
călători, trenurile rapide 
aveau o prezență în trafic de 
80 la sută, cele accelerate de 
50 la sută, iar cursele de 
scurt parcurs, în speță 
trenurile de navetiști, sub 30 
la sută, acestea din urmă 
fiind cel mai afectate de 
grevă. Au fost funcționale și 
rutele de alimentare cu 
combustibili a termocen

>

tralelor, precum și 
transporturile cu caracter 
militar. Peste greva 
reprezentanților Fede
rației “Solidaritatea”, ieri 
s-a suprapus o grevă de 
avertisment a sindica
liștilor din sectorul 
mișcare-comercial, 
mișcare de protest care a 
blocat, între orele 8 și 9, 
tot traficul pe regionala 
Timișoara.(A.S.)

Petroșani
Ieri, 6 decembrie 1999, 

timp de 60 de minute, stația 
CFR Petroșani și-a încetat 
activitatea, deși după cum 
ne-a spus șeful stației, 
Paul Stanciu, “mare lucru 
nu vom obține cu această 
grevă pentru că nu sunt 
posibilități financiare”. La 
polul opus am notat 
optimismul liderului de 
sindicat de la mișcare, 
Nelu Vulc, care spera că 
revendicările ceferiștilor 
vor fi rezolvate în cele 48 
de ore acordate 
Guvernului, în caz contrar 
la greva generală urmând 
să se alăture și mecanicii

(Continuare în pag. 5)
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| ( Divizia A ) '
ț • Rapid a surclasat în deplasare pe Ceahlăul 
: • Dinamo a învins greu la limită penultima clasată - 
: CSM Reșița
i • Steaua, abia egal în Ghencea cu FC Brașov

• Scorul etapei s-a înregistrat la Ploiești: Astra - FC 
Onești 5-0
* Sezonul fotbalistic de toamnă s-a încheiat cu două 
restanțe FC Argeș - Steaua și Rocar - Steaua

Rapidul a făcut diferența de valoare la Piatra Neamț: a învins cu 
3-0 (putea fi 4-0, dar Lupu a ratat o lovitură de la 11 metri). Elevii lui 
Mircea Lucescu, deși au avut parte de un joc “tare” din partea 
gazdelor, în special a jucătorului Mihai lonescu, și-au făcut jocul 
(excelent pregătit de antrenorul lor) și se află pe locul 2 în 
clasament, anunțăndu-se un retur de foc pentru primele 3 clasate - 
Dinamo, Rapid și FC Argeș. Cert este că Dinamo poate acuza 

J lipsa celor 2 atacanți plecați - Mutu și Vlădoiu. Sigur, dinamoviștii 
! au deja stabiliți înlocuitorii celor două vârfuri, însă e greu să credem 
j că atacul dinamovist va mai fi eficace ca până acum. Chiar și 

sâmbătă, cu CSM Reșița din subsolul clasamentului, a reușit o 
I victorie la limită. Steaua continuă să se stingă, testul din meciul cu 
î FC Brașov înaintea partidei cu Slavia Praga din Cupa UEFA a 
| subliniat din nou marile slăbiciuni în apărarea făcută deja șvaițer, 
! încasând în 18 meciuri disputate 33 de goluri (!), foarte aproape de 
i "lanterna” clasamentului Extensiv, ce are primite 37 de goluri.

Și în partida de sâmbătă a clacat în ultimul minut de joc, mai 
precis în min. 90, când brașovenii au egalat 2-2, după ce Steaua 
condusese cu 2-0. A pierdut 2 puncte, și-a șifonat iar “cartea de 
vizită” și tare ne e teamă să nu o terfelească și în întâlnirea cu 
Slavia Praga. Oricum, Pițurcă, noul antrenor al militarilor, va avea 
serios de lucru în retur pentru ca Steaua să redevină echipa de 

' altădată. Alături de FC Brașov, cu un punct nesperat câștigat pe 
; stadionul din Ghencea, se află FC Național, care a reușit să
■ conducă mult timp la Bacău cu 1-0 (gol reușit de năbădăiosul 
| Niculescu) și în final a trebuit să se mulțumească cu un egal, punct 
j prețios totuși pentru bucureșteni. Să mai notăm o nouă victorie a

Universității Craiova ce a renăscdt din propria cenușă, reușind 
evadarea de pe locurile retrogradării, ajungând chiar la mijlocul 
clasamentului, locul 9. Scorul etapei l-au obținut fotbaliștii de la 
Astra Ploiești, cu 5-0 în fața celor din Onești, ce au primit 44 de 
goluri în turul acestui campionat și cele 3 etape din retur.

La 14 decembrie este prevăzută să se desfășoare restanța FC
■ Argeș - Steaua, iar celălalt meci, între Steaua și Rocar, se va | 
, disputa în primăvară.
■ ' Sabin CERBU

Campionatul Mondial de handbal feminin

Calificare fără glorie 
care ne hărăzește însă 
un adversar abordabil
Săptămâna trecută a început în Norvegia Campionatul 

Mondial de Handbal feminin, competiție de elită a sportului în 
șapte la care este prezentă și selecționata României. La 
Trondheim, acolo unde se desfășoară jocurile grupei B, din care 
facem parte, România a debutat în trombă, obținând în primele 
două partide victorii contra selecționatelor Cubei (37-19) și 
Coastei de Fildeș (33-15). Din păcate, la primul impact cu o 
națională europeană, tinerele noastre jucătoare, promovate de la 
echipa de tineret - campioană mondială -, nu au avut experiența 
necesară pentru a rezolva cu brio momentele cheie ale jocului și 
au cedat în fața selecționatei. Franței cu 20-22. Sâmbătă, în 
penultima etapă selecționata noastră s-a autodepășit și a dispus 
cu 30-27 de selecționata Austriei care până în acel moment era 
neînvinsă. Duminică, în ultima partidă din cadrul grupelor, România 
a întâlnit Ucraina. în urma unui joc pe care ar fi meritat să-l 
câștige, selecționata României a cedat cu 26-27, clasându-se 
astfel abia pe locul IV al grupei, loc care asigura însă calificarea 
în optimi.

Pierzând ultimul meci dintr-o grupă în care toate partidele au 
fost strânse naționala României s-a calificat fără glorie și ne-a pus 
pe socoteli. Tricolorele ar fi putut evolua în optimi în funcție de dez
nodământul partidelor Austria-Franța și Norvegia-Polonia (grupa 
A) cu Olanda, Polonia sau în cazul cel mai nefericit cu Norvegia - 
țara gazdă. Până la urmă înfrângerea din jocul cu Ucraina a făcut 
ca tot răul să fie spre bine, România urmând a juca cu Olanda - 
echipă mai slabă decât Norvegia și Polonia. într-un turneu de 
pregătire desfășurat înaintea Campionatului Mondial, România a 
învins Olanda la opt goluri diferență, având deci un atu psihologic 
asupra adversarelor. Dar între timp, în primele jocuri de la mondiale, 
Olanda a demonstrat că a crescut foarte mult, având un atac 
senzațional și o apărare deosebit de agresivă și exactă.

Oricum, sperăm ca tricolorele să facă uitată calificarea fără 
glorie din optimi, printr-o evoluție de excepție care să ne asigure 
calificarea în faza sferturilor de finală. Partida cu Olanda va fi 
transmisă în direct azi de la ora 17.00 de TV România 1.

C.M.

Azi, iu Tokyo, traeerea la sorti

România va fi “cap de 
serie” pentru CM din 

anul 2OCT2
în urma rezultatelor sale din 

Campionatele Mondiale și Euro
pene de fotbal, reprezentativa 
noastră și-a câștigat "statutul” 
de cap de serie la tragerea la 
sorți a meciurilor din preliminariile 
Campionatului Mondial de fotbal 
din anul 2002, alături de Spania, 
Norvegia, Suedia, Olanda, Cehia, 
Germania, Belgia și Iugoslavia.

Preliminariile vor conține 9 
grupe dintre care 5 formate din 
6 echipe și 4 din câte 5 echipe. 
Se califică direct la turneul final 
câștigătoarele celor 9 grupe. 
(C.S.)

Azi, ora 14

CORVINUL - RAPID
Caravana "Turneului în 

Ardeal”, inițiat de Mircea Lu
cescu pentru a sprijini fotbalul 
din această parte de țară, popo
sește azi la Hunedoara. Cam
pionii vor disputa azi un meci 
amical în compania Corvinului, 
jocul anunțându-se deosebit de 
atractiv. Dacă Mircea Lucescu 
are în prim-plan testarea unor 
jucători noi, elevii pregătiți de 
Victor Roșea vor evolua la po
sibilitățile maxime pentru a fi ... 
remarcați. Așadar toți suporterii 
hunedoreni sunt așteptați astăzi 
la stadionul Corvinul. (C.M)

Din activitatea radioamatorilor

A fost QTC IDO!

Clasamentul golgeterilor
18 goluri: Ad. Mutu (Dinamo; 4 din 11 m);
12 goluri: Vlădoiu (Dinamo);
11 goluri: Ciorea (Astra, 6 din 11 m);
9 goluri: Roșu (Steaua), Mihalcea (Dinamo), CI. Niculescu 

; (Univ. Craiova), FI. Petcu (FCM Bacău, 4 din 11 m), M. Ivan (FC 
Brașov, 1 din 11 m);

8 goluri: Gorga (FC Onești).

Etapa viitoare, sâmbătă, 4 martie 2000: Rapid - Steaua;
Extensiv - Dinamo; FC Național - Ceahlăul; CSM Reșița - Univ. 
Craiova; Rocar - Oțelul; Petrolul - Gloria; Farul - Astra; FC Onești 

k- FC Bacău; FC Brașov - FC Argeș.

- FC National 1-1;Rezultatele etc pei a 20-a: FCM Bacău
Univ. Craiova - Farul 3-0; Gloria Bistrița - Extensiv Craiova 1-0; FC
Argeș - Rocar Buc. 3-1; Steaua - FC Brașov 2-2; Ceahlăul P.N. -
Rapid 0-3; Dinamo - CSM Reșița 2-1; Oțelul Galați - 
2; Astra PI.- FC Onești 5-0.

CLASAMENTUL

Petrolul PI. 3-

1. DINAMO 20 17 2 1 58-15 53
2. Rapid 20 13 3 4 35-20 42
3. FC Argeș 19 12 3 4 27-15 39
4. Ceahlăul P.N. 20 11 4 5 27-25 37
5. Gloria Bistrița 20 10 2 8 28-24 32
6. Astra PI. 20 9 3 8 31-24 30
7. . Steaua 18 9 2 7 36-33 29
8. FCM Bacău 20 8 5 7 21-24 29
9. Univ. Craiova 20 8 4 8 25-19 28
10. Petrolul PI. 20 7 4 9 24-31 25
11. Otelul Galati 20 7 3 10 31-33 24
12. FC Național 20 6 4 10 27-26 22
13. Farul C-ța 20 6 4 10 24-34 22
14. FC Brașov 20 6 3 11 29-30 21
15. Rocar Buc. 19 7 0 12 24-31 21
16. FC Onești 20 6 3 11 24-44 21
17. CSM Reșița 20 4 5 11 24-45 17
18 Extensiv Cv. 20 4 2 14 15-37 14

y

Cupa Remin
La concurență cu partidele Campionatului Mondial de 

handbal feminin, ieri au început la Sala Sporturilor din 
Deva jocurile contând pentru Cupa Remin. Turneul se 
anunță a fi unul deosebit de atractiv, întrucât alături de 
formația organizatoare în competiție au fost invitate 
formații de marcă ale handbalului feminin românesc: 
Oltchim Rm. Vâlcea, U Ursus Cluj, Fibrex.Săvinești, 
Ciserom Sebeș (toate echipe din Liga Națională) și RAT 
București (Divizia A). în prima partidă a turneului RAT 
București a fost învinsă de U Ursus Cluj cu 25-30, iar în 
cea de a doua U Remin Deva a dispus de Fibrex Săvi- 
nești cu 26-23. Astăzi, U Remin va juca de la 10,30 cu 
RAT București și de la 17,30 cu U Ursus Cluj, iar mâine, 
în ultima zi a turneului, U Remin va da piept cu cam
pioana națională Oltchim Rm. Vâlcea. Cu amănunte de 
la acest atractiv turneu vom reveni în numerele viitoare 
ale ziarului nostru. (C.M.)
'_______ • _______ V

Joi, 18 noiembrie 1999, a fost 
pentru radioamatorii hunedoreni 
o zi cu totul specială: s-a trans
mis QTC-ul (emisiunea infor
mativă săptămânală) cu numărul 
100 al Radiodubului Județean 
Hunedoara!

începute în data de 8 ianua
rie 1998 ca o necesitate de in
formare și ca un liant între radio
amatori, emisiunile "QTC de 
YO2KAR", realizate de Adrian 
Voica, YO2BPZ și prezentate 
inițial împreună cu George Borca, 
YO2BJS au început să se im
pună ca o prezență săptămânală 
în activitatea radioamatorilor 
YO2/ HD, adunând în fiecare joi 
la ora locală 21, la început pe 
frecvența zonală S9 (145,225 
MHz), apoi, după instalare, pe 
frecvența repetorului R0 Deva, 
un număr mare de radioamatori 
din județ, în special cei din zonele 
Deva, Hunedoara, Călan, Hațeg, 
Simeria și Orăștie, iar după in
stalarea și punerea în "para
metri" a repetorului R5 Parâng, 
prin amabilitatea lui Cellino, Breaz 
Marcel, YO2BMI, care a executat 
periodic retranslatarea emisiunii 
pe acest repetor, și a unui număr 
de radioamatori din GJ, MH, AR și 
chiar o stație din BH (Beiuș).

Emisiunile conțin informații 
diverse pentru radioamatori, în 
special pentru cei din HD, pre
zentarea de către Szabo Fran- 
cisc, YO2ARV, a sumarului QTC- 
ului național care se transmite 
miercurea în unde scurte, feli
citarea sărbătoriților săptămânii 
între radioamatorii hunedoreni, 
concursurile interne și internațio
nale ale săptămânii, cu regu
lamentele pe scurt, și rubrica "Di
verse” (Talcioc),, cu o largă 
ofertă de aparatură și compo
nente pentru radioamatori, dispo
nibile în YO2 (și nu numai), ru
brică ce a facilitat numeroase 
"tranzacții", care altfel erau greu 
de realizat.

între timp, QTC-ul a câștigat 
foarte mult în audiență, la el parti
cipând de fiecare dată între 10- 
20 radioamatori hunedoreni (și 
uneori, așa cum am arătat mai 
sus, și radioamatori din alte 
județe).

Atunci când YO2BPZ a lipsit, 
transmiterea QTC-ului nu a fost 
întreruptă, el fiind transmis în 
continuare de Marcel Hora, 
YO2BJZ.

QTC-ul numărul 100 s-a dorit 
(și a reușit!) să fie unul jubiliar: la 
el au participat un număr record 
de radioamatori hunedoreni (30) 
și, cu sprijinul tehnic și financiar 
al lui Ovidiu Rațiu, YO2LSK, di
rectorul Centrului pentru Servicii 
de Radiocomunicații (CSR) Deva, 
s-a reușit un "cross” telefon/ 
radio prin care YO3APG, secre
tarul general al Federației Ro
mâne de Radioamatorism a putut 
să participe efectiv la emisiune 
și să se adreseze în direct radio
amatorilor hunedoreni cu acest 
prilej, chiar să schimbe câteva 
cuvinte cu o parte din ei. Unul 
dintre participanti a înregistrat 
emisiunea și, după ce ea s-a ter
minat, a retransmis mereu sec
vențe din ea!

Dar, totul a fost și a trecut! ' 
Pentru viitor intenționăm să mer- S 
gem în continuare cu aceste emi- i 
siuni, să le îmbunătățim calitativ, să 
putem prezenta mereu informații 
noi și utile pentru toți radioamatorii, 
să impulsionăm dezvoltarea ra
dioamatorismului în zonă (între 
timp s-a pus în funcțiune cu re
zultate excelente un alt repetor, 
simplexorul (papagal) YO2M în 
Săcărâmb, la +700 m altitudine, cu 
o deschidere excelentă spre 
vest), au fost autorizați noi radio
amatori, se preconizează noi exa
mene, revista YO/ HD ANTENA 
trece în al cincilea an de apariție 
neîntreruptă. Deci, chiar dacă la 
nivelul performanței adevărate 
suntem reprezentați la ora ac
tuală doar de '‘veteranii” YO2QC, 
Peterffi Eugen din Petroșani, 
YO2ARV, Szabo Francisc, 
YO2QY, Zamonita Mihai (ambii din 
Călan) și de cei de la radiogo- 
niometrie de amator (RGA), Ra- 
dioclubul Județean Hunedoara 
poate fi apreciat mai ales pentru 
constanța în ceea ce face: nu e 
la îndemâna oricui să scoată o 
revistă lunară timp de cinci ani 
consecutiv și să țină o emisiune 
QTC săptămânală timp de doi ani! 
Adrian VOICA, YO2BPZ

Anunț publicitar

Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, Titlul I, Art, 43, alin. (2), lit. B, pct. b), scoate la privatizare un număr de 2 
societăți comerciale din jud. Hunedoara, ce sunt cuprinse în „Lista nr. 16, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa scrisă națională și INTERNET. Potențialii investitori, persoane 
fizice și juridice, române sau străine, interesați de societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr.crt. Denumire societate 
Localitate 
Adresă

Nr. registrul 
comerțului

Obiect de activitate Capital social 
(mii lei)

Struct, 
acționariat (la 

data publ. prez.
liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. social 

oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

Cod fiscal

1 ALPIN J20/57/1991 Alte tipuri corn. aman. prod, 
alim. băut., prod, tutun în 

magaz spec.

1615500 FPS 39.892
SIF 49.482
PPM 10.518
Alții 0.008

64620 39.992 25843 FPS Hunedoara

-

Hunedoara
Lupeni
Aleea Liliacului, Nr. 2

2146500 Str. 1 Decembrie, nr. 35,
Deva, cod 2700

2

RETEZATUL VALEA 
JIULUI

J20/721/1999
Comerț cu ridicata al 

zahărului, ciocolatei și al 
prod, zaharoase

FPS 53.080 
SIF 9.262

PPM 37.658
Alții

128968
FPS Hunedoara

Hunedoara 
Petroșani 
Str. Oltului, Nr. 1

11189127
3224200 53.080 668456 Str. 1 Decembrie, nr. 35,

Deva, cod 2700
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*fi in SUA mor 
oameni din 

cauza erorilor 
medicale

între 44.000 și 98.000 de persoane mor 
anual în Statele Unite, din cauza erorilor 
medicale, se arată într-un raport publicat 
recent, la Washington, de Institutul de 
Medicină (IOM) din cadrul Academiei 
Naționale Americane, relatează AFP.

Studiul a subliniat că decesele care au 
astfel de cauze sunt mai numeroase decât 
cele provocate de accidentele rutiere, 
cancer la sân sau SIDA. Aceste erori 
medicale sunt înregistrate atât în tratamentul 
la domiciliu cât și în farmacii, case de 
sănătate, clinici sau spitale. Decesele 
provocate de prescrierea unor 
medicamente nepotrivite se ridică la o medie 
anuală de 7.000.

“Această rată uimitoare a erorilor 
medicale care provoacă decese, 
handicapuri permanente și suferințe inutile 
sunt absolut inacceptabile într-un sistem 
medical care a promis, înainte de orice, să nu 
facă rău”, a subliniat președintele comisiei 
însărcinate cu realizarea acestui studiu, 
William Richardson.

Comisia a redactat mai multe 
recomandări pentru a reduce numărul 
acestor greșeli cu 50 la sulă, în următorii ani. 
Ea a propus mai ales crearea unui centru 
național însărcinat cu securitatea bolnavilor, 
care ar urma să supravegheze activitatea 
medicală propriu-zisă.

CONEL ar putea lansa, la începutul 
anului viitor, o emisiune de obligațiuni 
pentru piața internă, în lei și valută, 
pentru obținerea altor fonduri 
necesare finanțării importurilor 
energetice, în această iarnă, a declarat 
Tudor Șerban, directorul general al 
companiei de electricitate.

....... ......... . "....

CONEL ar putea lansa o 
emisiune de obligațiuni pentru 
piața internă, în lei și valută
Tudor Șerban afirmă că s-a stabilit 

lansarea unei emisiuni a 750.000 de 
obligațiuni cu valoare nominală de 1 
milion de lei și a încă 750.000 de 
obligațiuni cu valoare nominală de 500 
de dolari, cu o scadență de un an, care 
se poate prelungi în funcție de dorința 
investitorilor.

Emisiunea de obligațiuni este 
intermediată de societatea de valori 
mobiliare Gelsor. Dobânzile pentru 
obligațiunile în lei vor fi la nivelul celor 
oferite de băncile comerciale pentru 
un an, iar pentru obligațiunile în valută 
vor fi de 5-7%.

CONEL vrea să obțină în acest fel 
100 de milioane de dolari, pe care îi va 
utiliza pentru aprovizionarea cu 
combustibil a Bucureștiului, în această 
iarnă. “Aprovizionarea Capitalei ne 
costă zilnic 25 de miliarde de lei și 

încasările se ridică doar la 2-3 miliarde 
de lei", precizează Tudor Șerban.

Tudor Șerban afirmă că la 9 
decembrie va semna la Londra 
contractul pentru împrumutul în valoare 
de aproape 70 de milioane de dolari 
obținut de societatea Alro Slatina și 
cedat companiei de electricitate ca 

plată în avans a energiei electrice care 
va fi consumată de aceasta anul viitor.

în contul unui alt împrumut, în 
valoare de 125 de milioane de dolari, 
CONEL va începe, la 15 decembrie, să 
primească vapoare cu păcură pe care 
le plătește prin intermediul unor 
societăți românești care vor exporta 
porumb, grâu și produse metalurgice.

Tudor Șerban afirmă că restul de 
bani până la cele 300 de milioane de 
dolari estimate ca fiind necesarul de 
finanțare pentru importurile energetice, 
în această iarnă se vor obține de pe 
piața externă de capital. “în privința 
acestor împrumuturi vom adopta 
politica pașilor mărunți. Cerem sume 
mai mici, de până la 10 milioane de 
dolari, pentru că nu ne putem permite 
sume mai mari”, a explicat Tudor 
Șerban.

0 alimentație bogată in sodiu crește riscul 
îmbolnăvirii in cazul persoanelor corpolente

Un regim alimentar bogat 
în sodiu crește cu până la 63 
la sută riscul mortalității ca 
urmare a unei boli cardio
vasculare la persoanele 
corpolente, se arată într-un 
studiu publicat în Journal of 
American Medical Asso
ciation, informează AFP. 
Potrivit studiului, riscul 
crește cu 61 la sută în cazul 
consumării cu regularitate a 
șase grame de sare peste 
media obișnuită. De ase
menea, în această situație, 
rișcul unui atac cerebral 
crește cu 89 la sută.
r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- j

Trei extratereștri - mascote ale > 
| CM de fotbal din 2002 !
| Țările organizatoare ale Cupei Mondiale de fotbal din anul 2002, Japonia | 
Iși Coreea de Sud, au renunțat la simbolurile lor naționale, alegând trei ■ 

extratereștri simpatici drept mascote ale acestei competiții, informează AFP. I 
| Organizatorii au provocat o mare surpriză prin prezentarea acestor | 
• mascote, diferite de cele ale precedentelor ediții ale Cupei Mondiale. Ei au . 
I motivat această alegere prin faptul că Mondialul din 2002 este un eveniment I 
| deosebit, fiind organizat, în premieră, de două țări. |

Cele trei mascote ale Cupei Mondiale din anul 2002, numite “Atmos", se . 
I aseamănă foarte mult cu personajele din desenele animate tridimensionale I 
| japoneze. Principalul erou, care are dimensiunile cele mai mari, este “Marele I 
' Șef Arthur”. Mascota, de culoare galben strălucitor, care poartă două coarne 
| și o minge în vârful degetelor, reprezintă, în opinia creatorilor, profesorul | 

■ care îi educă pe elevii Academiei “Atmo" și este fiul regelui "Atmozone", care ■ 
1 stăpânește o lume imaginară, în mijlocul norilor. Misiunea sa este de a 1 
] merge pe Terra și de a crea ambianța propice desfășurării Cupei Mondiale. | 

I Celelalte mascote sunt doi tineri “Atmos", albaștri cu ochi mari și zâmbitori, ■ 
care s-au hotărât să coboare și ei pe Pământ pentru a-și începe aventura ■

Autorii studiului mai 
subliniază că persoanele 
corpolente sunt mai mult 
expuse unei doze crescute 
de sodiu, pentru că mănâncă 
mai mult.

Pentru a reduce riscul 
apariției bolilor cardiovascu
lare sunt recomandate o 
reducere în greutate și o 
diminuare a cantității de sare 
consumate, arată medicii 
americani. Pentru persoanele 
cu greutate normală, ei 
recomandă un dozaj moderat 
al sodiului în alimentație.

Turiștii pot 
alege să 
petreacă 

Revelionul 
în pădurile 

rusești
Agențiile de turism ruse 

oferă pentru Revelion 
excursii “tradiționale” în 
provinciile țării, cu picnic în 
pădure, cântece țigănești și 
întâlniri cu Moș Crăciun, 
informează AFP.

A petrece sărbătorile în 
provincie este mai puțin 
costisitor decât a rămâne pe 
lângă Moscova, unde de 
altfel nu are loc toată lumea, 
explică săptămânalul turistic 
Tourinfo.

Patru zile într-un hotel din 
Smolensk vor costa în Jur de 
130 de dolari, ceea ce 
reprezintă mai mult de două 
salarii medii (63 de dolari, 
potrivit statisticilor oficiale).

Noaptea de Revelion va fi 
sărbătorită în pensiunile și 
hotelurile din provincie cu 
cine festive, acompaniate de 
spectacole artistice și de 
circ, cântece țigănești și 
chiar striptease. La 1 ianuarie 
va fi oferit un mic dejun cu 
șampanie și apoi va urma un 
picnic în pădurea înzăpezită, 
unde se vor face frigărui și se 
va bea vin roșu.

Turiștii pot face și un 
drum cu sania prin pădure, 
unde vor fi întâmpinați de Ded 
Moroz (Moș Crăciun), 
Snegurotchka (prințesa 
zăpezilor) și alte personaje 
de basm rusesc: vrăjitoarea 
Baba laga și nemuritorul 
Kaștchei.

Amatorii de vreme mai 
blândă pot alege un sejur pe 
coasta Mării Negre. Cu 300 
de dolari se pot petrece zece 
zile la Soci, stațiunea 
balneară cea mai cunoscută. 
Turiștilor le vor fi oferite 
petreceri cu mâncăruri 
specifice caucaziene, blinâi 
(plăcinte rusești) și ceai la 
samovar. De asemenea, sunt 
disponibile băi rusești 
(sauna) cu Ded Moroz și 
Snegurotchka.

Până 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 Mosul zboară! Profitați de ofertă, sau rămâneți 
pe-afară! Conectări fericite!
* în limita stocului disponibil. Caseta cu Divertis se oferă și pentru pachetul cu telefon. ** Prețul nu include TVA.
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COMODATUL IN 
SLUJBA REFORMEI
Reforma în domeniul me- 

dico-sanitar a făcut primul pas, 
prin înființarea instituției me
dicului de familie și a Caselor 
județene pentru asigurări de 
sănătate, care au fost pe larg 
mediatizate, în paginile ziarului 
nostru.

în sprijinul continuării 
reformei, în sistemul de să
nătate, un instrument juridic 
de mare însemnătate îl consti
tuie contractul de Comodat, 
care este inserat în Codul Civil 
Român, Titlul X art. 1560 și 
următoarele.

Natura Comodatului, re
glementată de articolul 1560 
din Codul Civil, constă în 
aceea că este un contract prin 
care cineva împrumută altuia 
un lucru spre a se servi de 
dânsul (în cazul de față de 
cabinetele medicale), cu 
îndatorirea de a-l înapoia. 
Comodatul este esențial gra
tuit. Comodantul este proprie
tarul lucrului împrumutat, iar 
cel care împrumută este co- 
modator. împrumutătorul ră
mâne proprietarul lucrului dat 
împrumut. Obligațiile ce se 
formează în puterea como

datului trec la erezii (moște
nitorii) comodantului și ai 
comodatorului. Dacă însă 
împrumutarea s-a făcut în 
privința numai a comodato
rului și numai personal lui, 
erezii lui nu pot să continue a 
se folosi de lucrul împrumutat.

Capitolul II se referă la 
obligațiile comodatarului (art. 
1564 - 1571, cod. civ.), care 
este dator să îngrijească ca un 
bun proprietar lucrul împru
mutat, să-l folosească pe 
timpul stabilit. Pentru alte 
trebuințe, pentru pierdere, 
pentru deteriorare răspunde. 
Dacă mai multe persoane au 
luat împreună cu împrumut tot 
același lucru, ele sunt solidar 
obligate către comodant.

La capitolul III sunt pre
văzute obligațiile comodantu
lui. Anume că acesta nu poate 
lua înapoi lucrul înainte de 
termenul stabilit, decât în 
situații deosebite, să restituie 
anumite cheltuieli făcute de 
comodatar pentru reparații și 
defecte ale lucrului împru
mutat.

Victor DUMITRU
jurist

Câte ceva despre Euro Info Centre Ro 823, despre
domenii de acțiune și programe europene

La simpozionul organizat 
de curând la Deva de către Ca
mera de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, asistența 
a audiat, în a doua parte a 
manifestării, o interesantă pre
zentare a centrelor Euro Info 
din România, a programelor și 
inițiativelor europene deschise 
în favoarea țarii noastre, a 
modalităților de informare asu
pra acestora și de acțiune 
pentru promovarea lor de către 
agenții economici.

înarmată cu temeinice cu
noștințe în domeniu, cu planșe 
bogate în cifre și date proiectate 
pe ecran, dna Liliana Filip, 
directorul Departamentului 
Informații de Afaceri din cadrul., 
Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Timiș, le-a comu
nicat celor prezenți că, înce

pând din acest an, în municipiul 
Timișoara ființează unul din cele 
șase centre Euro Info din Româ
nia, celelalte cinci fiind la Bucu
rești, Constanța, Brașov, Galați și 
Baia Mare, că respectivele struc
turi sunt specializate într-o serie 
de activități curente promovate în 
Europa de Vest, rolul lor fiind 
acela de a-i informa și consilia pe 
agenții economici din țara noastră 
despre aceste activități, de a le 
acorda asistență tehnică și de 
legislație pentru a fi la nivelul 
exigențelor impuse de aderarea 
țării noastre la Uniunea 
Europeană.

Au fost amintite apoi dome
niile și programele UE la care 
participă sau poate participa și 
țara noastră, în funcție de întru
nirea criteriilor legislative și 
financiare stabilite. între princi

Sancțiuni drastice pentru contravențiile la normele de 
igienă și sănătate publică

Am ajuns, iată, și la contravențiile care se sancționează cu 
amendă de la 3.000.000 lei la 30.000.000 de lei.

■ Este vorba de următoarele chestiuni:
• Recepția și introducerea în procesul de producție sau de 

prelucrare a materiilor prime și auxiliare, semifabricate sau finite, cu 
modificări și fără constatarea salubrității lor de către persoane 
răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către 
furnizori.

• Nerespectarea normelor de igienă în vigoare referitoare la 
prepararea și păstrarea cremelor de ouă, a maionezei și a produselor 
din carne speciale.

• Nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în 
vigoare privind prepararea,păstrarea, transportul și servirea 
înghețatei.

• Neasigurarea de către uniățile de desfacere și servire a 
alimentelor a condițiilor.de depozitare, expunere și manipulare pentru 
păstrarea nemodificată a proprietăților nutritive, organoleptice, fizice, 
chimice și microbiologice.

• Neasigurarea dotării unităților alimentare cu utilaje și mobilier 
tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare și 
întreținute în permanentă stare de funcționare.

• Neasigurarea în unitățile de alimentație publică colective a 
spațiilor și circuitelor funcționale stabilite prin normele de igienă în 
vigoare pentru depozitare, prelucrare culinară și consum.

• Neasigurarea în toate unitățile alimentare a funcționării corecte 
și permanente a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor 
care condiționează salubritatea prelucrării și păstrării materiilor 
prime, semifabricatelor și produselor finite: sterilizare, pasteurizare, 
refrigerare, congelare etc.

• Neasigurarea depozitării și păstrării alimentelor în condiții care 
să prevină modificările proprietăților nutritive, organoleptice și 
fizico'chimice, precum și contaminarea microbiană.

• Ambalarea, transportul, depozitarea și desfacerea către 
populație a sării iodate în condiții necorespunzătoare, de natură să

Exofficio = din oficiu, apărător din oficiu; Festina lente = Grăbește- 
te încet. Suetoniu, De Vita, cuvinte atribuite lui Augustus. Rezultatele 
bune nu se obțin în grabă; Fiat institia, pereat mundusl = Să se 
facă dreptate, chiar de-ar pieri lumea; Fiat lux = Să fie lumină; 
Gaudeamus igitur = Să ne bucurăm, așadar! începutul unui vechi 
cântec al studenților germani, devenit azi imn al studenților de pretutindeni; 
Grosso modo = în linii mari; Homo, homini lupus = Omul e lup, față 
de alt om. Plant, cugetare preluată de filozofii englezi Bacon și Hobbes, 
pentru a caracteriza egoismul și nepăsarea oamenilor față de semenii 
lor; Honoris causa = în mod onorific. Desemnează un grad, titlu onorific 
"Doctor honoris causa"; In aeternum = Pe veci; In extenso = Pe 
larg; In extremis = în ultima clipă; In memoriam = în amintirea; 
Magna cum laude = cu cele mai mari elogii. A trece un examen, a 
obține un examen magna cum laude; Mea culpa = E vina mea; Mens 
sana in corpora sano = minte sănătoasă în corp sănătos, luvenal, 
precept antic, devenit deviza educației fizice; Nemo censetu ignorare 
legem = nimeni nu poate fi considerat neștiutor de lege. Principiu de 
drept roman; Nihil sine Deo = Nimic fără Dumnezeu; Non bis in idem 
= Nu de două ori pentru același lucru. Axiomă de jurisprudență, un 
acuzat nu poate fi pedepsit de două ori, pentru aceeași faptă; Non 
multa, sed multum = nu multe, dar mult, ceva de seamă, Quintilian; 
Nota bene = ia seama cu atenție; O tempora, o mores = O timpuri! 
O moravuri. Cicero In Catilinam - indignare datorită degradării moravurilor; 
Persona grata = persoană agreată; Persona non grata - persoană 
neagreată; Post - scriptum = după ce a fost scrisă. Adaos la o 
scrisoare, după semnătură P.S.; Post mortem = după moarte. Decorat 
post mortem; Quod licet lovi, non licet bovi = Ce-i îngăduit lui Jupiter, 
nu-i îngăduit boului; Resnullius = lucrul nimănui. Termen juridic. 
Proprietate fără stăpân; Restitutio In integrum = restabilirea totală a 
situației inițiale. A reda deplina proprietate, știrbită temporar; Salus 
reipublicae suprema lex est = Izbăvirea republicii să fie legea 
supremă. Maximă de drept roman; Sine die = Fără ziuă. Fără termen. 
Proces amânat sine die; Si tacuisses philosophus mansisses = 
Dacă tăceai, filosof rămăneai; Verba volant, scripta manent = Vorbele 
zboară, cele scrise rămân. Terențiu; Vox populi, vox Dei = Glasul 
poporului e glasul lui Dumnezeu.

Victor DUMITRU
jurist

palele domenii au fost consem
nate; europenizarea, interna
ționalizarea, competitivi
tatea, mediul, moneda Euro 
- pentru fiecare fiind date ex
plicații amănunțite de acțiune, 
derulare, eficacitate. Privind 
programele UE, acestea au fost 
prezentate cu lux de amănunte 
și cu recomandarea ca între
prinzătorii privați să manifeste mai 
multă perseverență și insistență 
pentru a avea acces la ele, mai 
ales că este vorba și de unele 
finanțări nerambursabile. Au fost 
amintite următoarele progrâme: 
Cadru V - de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică; Socra
tes - de creștere a calității în 
domeniul educației și învățămân
tului; Mediu - dedicat politicilor 
europene în domeniul protecției 
mediului; Sprijin al IMM - adresat 

activității întreprinzătorilor privați; 
Leonardo da Vinci - de 
instruirea personalului din IMM; 
Rafael - adresat domeniului 
culturii; Sake - pentru activitățile 
specifice din domeniul energiei; 
Mediu II - destinat audiovi
zualului; Combaterea cance
rului; Prevenirea Sida; Ridi
carea nivelului de sănătate; 
Dependența de droguri; 
Condiții egale pentru femei 
și bărbați - ale căror direcții 
nu mai necesită explicații.

Persoanele interesate din 
județul nostru pot obține infor
mații despre domeniile și pro
gramele amintite de la Euro Info 
Centre Timișoara, prin Camera 
de Comerț și Industrie Hune
doara-De va.

Dumitru GHEONEA

diminueze concentrația de iod în sare, precum și desfacerea către 
populație a sării iodate fără data fabricației pe ambalaj sau cu 
termen de valabilitate depășit.

• Neasigurarea în unitățile din sectorul alimentar de producție, 
prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare a apei curente 
pentru consum uman corespunzătoare calitativ standardului în 
vigoare, distribuită în condiții igienice oriunde este necesar și în 
cantități suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice și pentru 
întreținerea curățeniei utilajelor, mobilierului, dotărilor.

• Neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de 
igienizare și de revizuire a instalațiilor și utilajelor, precum și a 
lucrărilor de recondiționare și de reparare a clădirilor unităților 
alimentare.

• Nerespectarea condițiilor stabilite de normele de igienă în 
vigoare privind amenajarea, dotarea și întreținerea piețelor 
alimentare, a târgurilor și oboarelor.

• Neasigurarea în unitățile alimentare a operațiunilor de curățenie, 
dezinsecție și deratizare și neasigurarea dotării și aprovizionării 
unității alimentare cu utilaje, ustensile și materiale specifice pentru 
spălare și dezinfecție și, după caz, dezinsecție și deratizare.

• Expunerea spre vânzare sau punerea în consum de produse 
alimentare cu termen de valabilitate expirat.

• Folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor și coloranților utilizați 
la imprimarea sau la colorarea ambalajelor produselor alimentare, 
precum și contaptul direct al alimentelor cu partea imprimată a 
ambalajelor.

• Utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea 
propriu-zisă a produselor alimentare a materialelor neavizate 
sanitar;

■ Păstrarea în vase metalice zincate a aliementelor lichide și 
semilichide, cu excepția apei, alcoolului etilic și a grăsimilor alimentare;

• Folosirea veselei și a paharelor de unică folosință în unitățile 
de alimentație publică, precum și comercializarea veselei și a 
paharelor de unică folosință după utilizarea acestora.

Angela Tudorache - Lupeni
Activitatea desfășurată în baza unei 

convenții civile poate fi valabilă la pensie?
în luna iulie a.c., a fost adoptată o nouă reglementare - 

Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate în muncă. La intrarea în vigoare a 
acestei legi s-a abrogat vechea reglementare - Legea nr. 
83/1995. în conformitate cu prevederile acestui act normativ 
poate fi prestată munca prin încheierea unor convenții civile 
de prestări de servicii în două stiuații; - pentru desfășurarea, 
cu regularitate, a unor activități care nu depășesc, în medie, 
3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru; - activitatea 
este prestată în folosul asociațiilor de proprietari sau, după 
caz, de locatari, cu excepția cazurilor pentru care se încheie 
contracte de muncă. Revenind la întrebarea dv., "Legea nr. 
130/1999 prevede că persoanele care prestează muncă 
în baza unei convenții de prestări servicii pot încheia 
contracte de asigurări sociale cu direcțiile de muncă și 
protecție socială. Prin aceste contracte, persoanele care 
se asigură, se obligă să plătească contribuția la fondul de 
asigurări sociale, putând în acest fel să beneficieze de 
indemnizațiile și de pensiile de invaliditate sau, după caz, 
de pensiile pentru limită de vârstă prevăzute de lege pentru 
salariați. Baza de calcul al drepturilor și obligațiilor de 
asigurări sociale se stabilește prin contractul de asigurări 
sociale, fără să poată fi mai mică decât salariul minim brut 
pe țară. Angajatorul, persoană fizică sau juridică, la care 
asigurătorul prestează munca în baza convenției civile, se 
poate obliga să suporte în total sau în parte contribuția la 
fondul de asigurări sociale.

Haz de necaz
în sala de judecată
Președintele; Die Procuror, aveți cuvântul.
Die președinte, onorată instanță,
Faptele săvârșite de inculpat sunt dovedite prin probele 

administrate în dosar, cerem condamnarea inculpatului 
cu suspendarea executării pedepsei

..Intervine președintele completului.
Die procuror, nu putem aplica suspendarea executării 

pedepsei, întrucât inculpatul a mai fost condamnat la 
închisoare cu suspendarea executării pedepsei.

Procurorul: Atunci cerem achitarea.

Despre Testamente
Testamentul avarului

Eu nu las nimica.
Totul iau cu mine.
Fiindcă nu se știe
Când îți prinde bine.

Testamentul învățătorului
Las averea mea nevestei
Ca să fie cu noroc,
Iară bibliotecii școlii
Cărțile mele... de joc.

Testamentul proprietăresei mele
Eu rog pe cei rămași în viață,
Ca’ndată ce m-au înhumat
Pe lespede să afișeze:
Sicriul e de închiriat.

Testamentul avarului bătrân cu soție 
tânără

Am să las cuiva averea!
Voi vedea ce fac cu banii!
Sufletul îl las fetiței.
Iar nevestei mele... anii!

Victor DUMITRU, jurist

condi%25c8%259biilor.de
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Aplicarea 
impozitului 
pe venitul 

global
(Urmare din pag. 1) 

de gradul I și persoanele cu 
handicap grav;

• 0,5 din deducerea de
bază, respectiv 400000 lei, 
pentru invalizi de gradul II și 
persoanele cu handicap mai 
puțin grav.

- Aceste deduceri de care 
ați amintit se indexează?

- Potrivit reglementărilor 
actuale deducerea de bază și 
deducerile suplimentare se 
actualizează semestrial în 
funcție de indicele de inflație.

- Cu priyire la fișele fiscale 
ce ne puteți spune ? Cum se va 
face distribuirea lor?

- Aceste fișe se află deja la 
DGFPCFS, urmând ca FF1 și 
FF2 să fie distribuite de către 
organele fiscale teritoriale 
pentru toți agenții economici 
care țin evidența manuală a' 
salariaților, acțiune care se va 
încheia până la sfârșitul lunii 
decembrie a.c.

O precizare se impune 
pentru agenții economici care 
țin evidența pe calculator, în 
sensul că acestora nu li se 
distribuie fișe fiscale, ci ei vor 
utiliza un program pe calculator 
care va realiza funcția fișelor 
fiscale.

- Ce urmează să realizeze 
concret agenții economici?

- Toți agenții economici vor 
întocmi pentru fiecare salariat 
și colaborator fișele fiscale 
prevăzute de OG nr. 73/1999, 
iar în baza informațiilor din 
aceste fișe, corelate cu statele 
de salarii, vor determina venitul 
net, deducerea de care 
beneficiază, venitul impozabil, 
impozitul provizoriu calculat prin 
aplicarea tranșelor de impozit 
aferent venitului impozabil. 
Stabilit astfel, acest impozit 
reprezintă plăți anticipate care 
se calculează, se reține și s.e 
virează lunar la bugetul de stat 
de către angajator, urmând ca 
globalizarea cu celelalte surse 
de venit să se facă în luna 
februarie a anului 2001, când 
se va determina de către 
organele fiscale impozitul 
definitiv în raport de veniturile 
realizate de către fiecare

^persoană fizică.

Nu scăpa din ochi 

oferta 
care vine 

o dată la 
o mie de ani!

Intră în noul mileniu la volanul unui [nissanI Almera!

Abonează-te la CONNEX până la 3I decembrie I999 și poți câștiga una din cele
7 mașini Nissan Almera!

Ai 3 luni de abonament gratuit și telefoane de calitate la prețuri speciale!

O datâ ta o mie de ani te întâlnești cu aiemenea ofertă! N-o scăpa din ochi!

"Steaua" de pe Mureș
(Urmare din pag. 1)

cota zero a cazanului, până 
la biroul directorului ge
neral, fiecare are un aport 
la mersul "mașinii’’ 
energetice. îi privești pe 
acești oameni și înțelegi 
că amiciția adâncă dintre 
ei a fost țesută încet-încet, 
prin labirintul instalațiilor, în 
lungile ore de veghe ale 
schimbului trei, sau în 
clipele de tensiune teribilă 
vecină cu nebunia când 
avaria poate perverti 
normalul în haos. Că au 
fost la exploatare, la 
reparații, la tehnic, la 
chimic, la administrativ, 
“mintiiștii" au înțeles de la 
început jocul în echipă și 
faptul că, tratat cu 
neseriozitate, șarpele de 

Petroșani
(Urmare din pag. 1)

de locomotivă, mișcarea generală de protest continuând 
până la soluționarea tuturor doleanțelor ceferiștilor, 
respectiv : condiții de muncă mai bune, creșterea 
salariilor cu până la 70%, îmbunătățirea asistenței medicale, 
oprirea valului de restructurări fără acordul sindicatelor, 
renegocierea contractului colectiv de muncă. (M.F.)

electroni lovește 
întotdeauna necruțător.

Energeticienii 
momentului întâi al 
Termocentralei Mintia au 
constituit terenul de 
lansare a MW-tului 
hunedorean și național. 
Cei prezenți în sala mare 
a Casei de cultură, 
discret, cum au trăit o 
viață întreagă, s-au 
retras cu sentimentul 
datoriei împlinite. La 
Mintia, noua generație a 
preluat ștacheta focului 
continuu, pregătindu-se 
pentru noile provocări ale 
viitorului mileniu. La 
schimbarea de generații, 
Termocentrala Mintia se 
pregătește pentru o nouă 
tinerețe...

(Urmare dm pag f) Festivalul coral de muzică sacră
mixt al Parohiei l Orăștie - 
(dirijor Dorel Părău) cu piesa 
,,Cu noi este Dumnezeu” 
care a dat acum zece ani 
genericul festivalului. 
Formația a fost aplaudată cu 
căldură de publicul prezent, 
ca de altfel și celelalte coruri 
prezente în întrecere. A urmat 
corul de copii ,,Ramuri de 
măslin" al Școlii Generale nr. 
2 din Brad (dirijor prof. 
Cornelia Circo) cu un frumos 
program de colinde 
interpretate curat, cu multă 
dăruire.

O prezență scenică 
frumoasă, voci sănătoase și 
curate au adus interpretele 
corului de femei din Bucium 
Chioar (Maramureș). 
Apreciată a fost evoluția 
formației corale de la Biserica 
ortodoxă din Crișcior, 
condusă de prof. Maria 
Simion, care nu a ezitat să 
scoată și o solistă cu voce 
plăcută. Interesantă colinda 
interpretată în limba 
germană.

O bună impresie a lăsat 
corul Catedralei Ortodoxe Sf. 
Nicolae din Deva (dirijor prof. 
Gheorghe Bercea) cu o 
evoluție tot mai apreciată de 
la o ediție la alta a festivalului 
precum și corul Bisericii 
Ortodoxe din Oravița (Caraș- 

Severin) - dirijor Nicolae 
Chirilă, cor de cameră cu un 
repertoriu adecvat.

în încheierea concertului 
de sâmbătă, au evoluat corul 
mixt din Deva al Consiliului 
Județean, dirijat de prof. 
Nicolae Icobescu, formație 
înființată de curând, reunind 
interpreți valoroși în frunte cu 
solistul Gheorghe Pop, 
precum și corul mixt „Glasul 
Chioarului” din Șomcuta 
Mare (Maramureș) dirijat de 
prof. Iustin Dunăreanu, 
formație care a împlinit 110 
ani de existență. Așadar, două 
formații: una de curând 
înființată și o alta cu peste un 
secol de existență, ambele 
foarte bune. De menționat că 
formația maramureșeană a 
susținut și Liturghia oficiată a 
doua zi la Catedrala ortodoxă 
gazdă.

Duminică, în prezența 
juriului și a P.S. Timotei 
Seviciu, episcop al Aradului 
și Hunedoarei, la Catedrala 
,,Sf. Mihail și Gavril” din 
Orăștie au evoluat coruri cu o 
temeinică pregătire și cu un 
repertoriu apreciabil de piese 
de muzică sacră și colinde. 
Amintim în acest sens corurile 
mixt din Brad (dirijor Iulian 
Nedelea), al Casei de cultură 

din Cluj-Napoca, de copii din 
Deva (dirijor Onțanu Crăciun 
Gelu), „Armonii tinere” 
Petroșani (dirijor prof. Horațiu 
Alexandrescu), de copii din 
Brad al Școlii Generale Nr. 1 
(dirijor prof. Emil 
Mărgineanu). Li s-au alăturat 
corurile Facultății de Teologie 
din Alba lulia, de copii din 
Arad, „Orfeu” al Liceului de 
Artă din Deva (dirijor prof. 
Nicolae Icobescu), „Armonia” 
din Orăștie Parohia II (dirijor 
Petru Boloț), corul Facultății 
de Muzică din Timișoara.

întreaga desfășurare a 
Festivalului coral de muzică 
sacră ,,Cu noi este 

Dumnezeu” desfășurat la 
Orăștie în cadrul celei de a 
X-a ediții s-a dovedit o 
manifestare în fața căreia 
trebuie să ne închinăm 
pentru ținuta artistică și 
repertoriul promovat, pentru 
imensa încărcătură 
emoțională și educațională 
pe care a oferit-o. El a reunit 
interpreți și ascultători cu 
credință în Dumnezeu. Este 
una dintre direcțiile spre 
care se îndreaptă mișcarea 
corală din România la 
această oră, căreia factorii 
culturali de la noi din județ îi 
acordă o deosebită atenție 
și bine fac!
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Barosan cu bani
Conturi în jură, conturi in 

lume. Trai pe picior mare. Am
biții nemăsurate, de șmecher 
ajuns.

- Te cumpăr, mă, te acopăr 
in bani! Și te împușc oricând, 
fără să-mi pese. Am să înfund 
pușcăria? Aș!... Doarfleții și 
sărăntocii au așternut acolo... 
Eu nu. niciodată. înțelegi bă? 
Vile aici, în România, vile în 
lume. Dacă vii în Franța, 
anunță-mă, mă, am un apar
tament luxos în Montpar- 
nnasse, la Paris - locuri de vis, 
înțelegi? Te țin pe mâncare și 
băutură, și femei - dacă vrei, 
înțelegi, mă?

- Bravo, i-am zis barosa
nului, bravo! Ai călcat deci pe 
urmele lui Cioran... Acolo, în 
Paris, unde a trăit și a lucrat o 
vreme Emil Cioran.

- Ăsta cine-i? Nu-l știu, 
tot... barosan ca mine? Că mie 
așa-mi zice proștii, barosan. 
Idioții, nu? Ala, cum ai zis că-i 
zice?

— Cioran. Emil Cioran.

- Nu-l știu, mă... nu-l cu
nosc.

— Era filozof, mare f ilozof, 
poate cel mai mare filozof 
român...

— Oh. asta era... Filozof, ca 
tine, ăștia de trei lulele și un 
cocean, ce le dau firimituri de la

ÎN5EMNĂR/

masa mea... Bă, dacă ești băiat 
cuminte și nu te dai deștept, cu 
mine o duci bine, le ajut, măi... 
Vai de capul tău!... Și ce hă, eu 
sunt prost? Tu știi că eu bun- 
ghesc franțuzește ca pe apă? Și 
italienește, o rup pe nemțește, 
englezește, mă! Sunt poliglob, și 
eu - dacă vorbesc atâtea 
limbi...?!

- Așa e barosane. Ce-ți tre
buie matale d-alde Cioran. Să 
mai citești un ziar sau o carte?

- Da, de-a Ide... ăsta, Cio
ran, și mai știu eu cum. Fleacuri, 
mă, fleacuri. Uite-aici teșche- 
reaua, mă! Cu ea sunt acasă

oriunde, unde vrei. Paraii con
tează. Viața mea e-n avion, Mer
cedes, Porșe, în marile hoteluri 
și restaurante Ritz... Tu ai fost 
vreodată la Nice, pe Coasta de 
Azur, la Trapez...? Dă, ce să mai 
vorbim, cu ce să te duci tu amă- 
râtule... până la Timișoara, mă
car, cu țugu, cum zic nemții... Ei. 
ce să faci. Unul ca tine, care 
zgârie hârtia, de unde biștari...?! 
Pfui!... Ziare... Cine să le cum
pere, și Ia ce? Ca să le citească? 
Fii mă băiat serios! Prostii, mă, 
bazaconii...! Hai mai bine să-ți 
dau un grătar la Gambrinus, 
aci!ia... o bere, un vin bun... și 
lasă prostiile!...

- Mulțumesc, barosane, da 
nu merg. Rămân cu prostiile și 
bazaconiile mele. Păi, nu? Uite, 
mata nu' alții ca mata, nu cum
pără o carte, un ziar... Atunci, 
ce ne facem, ăștia care zgârie 
hârtia...?! Mai scriem deci, 
dacă mai avem pentru cine, nu 
barosane? Păi, nu?!

loan ZĂLAR,
Hunedoara

UN BUN NECESAR

Radio casetofon cu CD
• Design compact cu bass reflex 2
• Mega Bass
• Recepție pentru FM/AM/LW
• Telecomanda pentru CD
• Putere de iesire:60 W PMPO

SONY Model : CFD-V27L

Sistem HiFi Sony
EQ cu 3 benzi cu 10 posturi prestabilite 
2 x 100 W (RMS 10%) 
înregistrare sincronizată pe CD
FM / MW cu 30 posturi presetate
DJ Mix, CD Text, VACS, Dolby B

S C. PERFECT RENAISSANCE 
firmă producătoare de băuturi alcoolice 

ANGAJEAZĂ pentru județul Hunedoara 

AGENTI VÂNZĂRI 
r

Condiții: O minimum studii medii;
O auto personal.

C.V. se trimit la numărul de telefon 056/ 
218315 până la data de 15.12.1999.

Cooperativa Horea Brad
Organizează în fiecare zi de luni, la ora 10, la sediul 

cooperativei din Brad, Str. Avram lancu, nr.30 
LICITAȚIE pentru închirierea spațiului situat în 

Deva, str. Andrei Mureșan, nr.3, bl.B1, parter, în 
suprafață de 50 mp.

Informații la telefonul 054-655583, între orele 
7-15.

SC SUPER PREISS SRL ARAD
Anunță deschiderea unui nou magazin în Deva

> papetărie, jucării, birotică;
> cadouri de sărbători, surprize;
> cele mai ieftine articole pentru elevi și studenți, 

inclusiv rechizite școlare.
Prețuri promoționale in perioada sărbătorilor de iarnă. 
Afresa magazinului este b-dul Iuliu Maniu (fost Libertății), 

bl. J, parter.
Orar de funcționare: luni - vineri (9-17); sâmbătă (9-13).

cZCooperativa Horea BradZ 
organizează CONCURS pentru ocuparea 

postului de SECRETAR-DACTILOGRAF.
Condiții: studii medii - experiență în 

domeniul muncii de secretariat-dactilografiat.
Relații la telefoane 655583, 655582, între 

orele 7-15.

- - - - - - - -—- -— 
Tombola sărbătorilor de iarnă
TALON DE PARTICIPARE

| Numele:_______________________________________

Prenumele:______________ ______  _______ •

Localitate:_________________ ________________

Tele fon:________________________B. I.___________
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu etichetai

. de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la concurs) J 
j pe adresa ziarului nostru și veți putea participa la extragerea J

J tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999, putând câștiga unul: 
• din premiile puse în joc.

Agenția Județeană 
pentru Ocupare și 

Formare 
Profesională 
Hunedoara, 

prin Centrul de Formare 
Profesională Deva, în 

colaborare cu Fundația 
pentru o Societate 
Deschisă România, 
organizează curs de 

secretar birotică informa
tizat, începând cu data de 
17.12.1999.

Informații la telefon 
217048, int. 221 sau 094 
935145 și la sediul | 
AJOFP, Piața Unirii, nr. 2, 
et. II, camera 14.

Teatrul de
Revistă 

Deva 
Organizează CONCURS 

pentru ocuparea postului 
vacant de CONTABIL ȘEF I Condiții de participare: '

3 studii superioare 
|| (vechime minimă 3 ani) j 
] sau studii medii (vechime • 

minimă 5 ani);
3 vârsta maximă 50 

de ani.
Concursul va avea loc în ! 

data de IO decembrie I999, ■ 
ora 10.

Informații suplimentare la 
tel. 215344 sau 21 1811.

r ' ' '
Asociațiajudețeană 

a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi 

Hunedoara
Deva, str, Q. Coșbuc, nr. 21 

în atenția 

candidaților 
Urmare aprobării I 

MAPPM examenul pentru 
obținerea calității de; 
membru vânător a fost 
stabilit pentru data de? 
13.12,1999, ora 12.00.j 
Candidații se vor prezenta I 
la sediul AJVPS Hune-| 
doara din Deva, str. G. Coș- ’ 
buc, nr. 21, la ora 11.00.

SONY Model : MHC-RXD7

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.



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, decomandat, zonă 
centrală, multiple îmbunătățiri, 
Brad. Tel. 655300. (20582)

• Vând casă în Dobra, loc 
de casă în Brănișca. Tel. 
231457. (20594)

• Vând microbuz VW, 
cu motor de rezervă Skod 
Forman Combi și piese 
Mercedes Diesel. Tel. 
713886, zilnic 9-16. (6358)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, 092368868. (MP)

• Vând 486, Pentium, K6, 
Pentium III, diverse configu
rații. Prețuri minime. Garan
ție. Tel. 211512,092/737813.-i____________ ;___________

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine frigorifice, 
congelatoare industriale, 
rafturi frigorifice, utilaje frig, 
cuptor de patiserie. Se de
contează transportul în in
tervalul 15 noiembrie - 31 
decembrie. Pentru fiecare 
vitrină achiziționată se 
acordă gratuit o ladă conge
lator. Tel. 059/433352, 058/ 
733796,056/291495. (7744)

TOMBOLA ANULUI

Halegaj Af

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092258121. (20580)

• Vând moară electrică cu 
pietre, Pojoga, nr. 40. Tel. 
624194.(9438)

• Vând, decodez și re
par pe loc și foarte ieftin 
celulare GSM. Tel. 094/ 
859958. (20588)

• S.C. vinde PC 486 și 
monitoare second hand. 
Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.14 (în curte). Tel: 092/ 
929095.

• Vând mobilă, cameră de 
zi, dormitor, preț convenabil.. 
Tel. 714390 (6271)

• Vând sobă Vesta, preț 
avantajos, tel. 711741, 
după ora 16. (3360)

OFERTE SERVICII
• S.C. Fresh Alimcarn 

SRL Deva angajează con
tabil, operator calculator, 
vânzători magazin cu ve
chime minimum un an. In
formații tel. 093260318, 
093260319 sau 234440, 
după ora 20. (20598)

• Reparații tinichigerie 
auto, preț negociabil, Aurel 
Vlaicu, 63, tel. 217106(0653)

• Sunteți pregătiți să in- 
trați în anul 2000? DUAL vă 
oferă următoarele pro
grame Ciel: contabilitate, 
gestiune, stocuri, mijloace 
fixe COMPATIBILE CU 
ANUL 2000. Relații tel. 
230449. (7854)

• Firma ALTEX anga
jează șofer categoria B. 
Condiții: studii medii, cu
noștințe mecanică auto, 
experiență în domeniu, 
vârsta maximă 35 ani, do
miciliul stabil în Deva. Acte 
necesare: CV, copie după 
actele de studii, fotografie 
recentă. înscrieri prin fax: 
033/230817 sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare, 
6, Piatra Neamț, 5600. Re
lații la 033/210671, șef bi
rou personal.

• S.C. Best Romanian 
Leasing & Credit anga
jează comisionari în 
toată țara pentru perfec
tarea contractelor de lea
sing în teritoriu și repre
zentare directă. Condiții 
de plată deosebite. Fax: 
01/2552964, tel. 01/ 
2554751. Pentru autotu
risme,Dacia, tehnică de 
calcul și nu numai, cea 
mai bună ofertă de lea
sing: Best Romanian 
Leasing & Credit, fax: 
01/2552964, tel. 01/ 
2554751. (OP)

*4%

7/^

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
600.000-700.000 lei/săp- 
tămână. Angajăm persoane 
fără experiență, studenți, 
șomeri. Tel. 621446, 092/ 
565828.(20581)

DIVERSE
• S.C. Agromec SA Călan 

convoacă adunarea generală 
a acționarilor pentru aprobarea 
vânzării unor active, în data de 
15 decembrie 1999, ora 10, la 
sediul unității, Tabăra militară 
nr. 3. în caz de neîntrunire a 
cvorumului, se va ține în 16 
decembrie, la aceeași oră și 
în același loc. (6259)

PIERDERI
• Pierdut două ștampile 

rotunde aparținând firmei 
Foto Computer Prest. Se 
declară nule. (20656)

• S.C. Transcom Bogdana 
SRL Hațeg anunță pierderea 
certificatului de înregistrare 
fiscală eliberat de D.G.F.P.S 
Hunedoara, la data de 
06.04.1994. îl declar nul. (6465)

DECESE

• Copiii împreună cu fa
miliile și rudele apropiate 
mulțumesc celor care le-au 
fost sprijin în clipele des
părțirii de mult iubita lor 
mamă, bunică și străbunică 

TRUFAȘ ROZALIA
și au condus-o pe ultimul 
drum. Dumnezeu să-i dea 
ootihnă veșnică alături de 
bunul nostru tată

TRUFAȘ PARTENIE
(20555)

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 5.12.1999

18 -38 -41 -33 -6-7

TRAGEREA 
NOROC 

din 5.12.1999

8 - 5-2 - 3 - 9 - 8 - 5 
\________________

• Soțul Viorel împreună 
cu familia'îndoliată anunță 
cu adâncă durere înceta
rea din viață, după o grea 
suferință, a celei care a 
fost

FINIIA BACIU
înmormântarea are loc 

astăzi, 7 decembrie, ora 
13, la cimitirul de pe str. 
M.Eminescu, Deva. 
Dumnezeu să o odihneas
că în pace. (20586)

• Colegii de la 
O.C.A.O.T.A. Deva sunt 
alături de familia domnului 
director ring. Popescu 
Mihail și Liana în greaua 
încercare prin care trece ia 
pierderea tatălui

prof. VALENTIN 
OPREA

Fie-i țărâna ușoară. 
(20591)*

C/MEMA
“PATRIA” DEVA: Soldatul universal (3-9); “FLACĂRA” 

HUNEDOARA: Bowfinger (3-9); “PARÂNG” PETROȘANI: 
Negociatorul (3-6); Mumia (7-9); “DACIA” HAȚEG: De la apusul 
la răsăritul soarelui (3-6); Star Trek - insurecția (7-9); 
“ZARAND” BRAD: W.W.W. - Mare nebunie în vest (3-6); 
învingătorii (7-9); “PATRIA” ORĂȘTIE: 10 chestii nu-mi plac la 
tine (3-6); W.W.W. - Mare nebunie în vest (7-9); “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Mumia (3-5); înfruntarea (7-9).
\__________________ _

Ce-i mai interesează pe tinerii deveni

“Mitologia - imaginație 
sau rea.itate?”

în iureșul informațiilor ve
nind din medii și domenii tot 
mai sofistieate și mai incitante, 
a-ți mai pune întrebări despre 
semnificația miturilor și a le
gendelor perpetuate de sute 
sau mii de ani pare la prima 
vedere cel puțin desuet. Ges
tul e cu atât mai mult de reți
nut cu cât aparține unor tineri 
cu preocupări diverse, dar cu 
pasiuni comune.

De altfel, rândurile de față 
se vor mai degrabă o recu
noaștere a lăudabilei inițiative 
pe care una dintre numeroa
sele organizații nonguverna- 
mentale (și dc tineret pe dea
supra) din județ - respectiv 
Asociația “Tescracf ’ din Deva

• Familia Mihail și Liana 
Popescu împreună cu copiii 
Mircea și Ioana anunță înce
tarea din viață după o lungă 
și grea suferință adragului 
lor tată, socru și bunic

prof. VALENTIN 
OPREA

în vârstă de 84 de ani. 
înmormântarea are loc 
azi, 7 decembrie, ora 13, 
de la Casa Mortuară Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească-. (20591)

• Familiile Nelega și 
Caragea mulțumesc tutu
ror celor care le-au fost 
alături și au condus pe 
ultimul său drum pe

col (r) CARAGEA 
GHEORGHE

Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (20592)

- a avut-o cu puțin timp în ur
mă, organizând o dezbatere 
cu tema “Mitologia româneas
că”. Cât de binevenită și de 
utilă a fost o asemenea întru
nire (la care s-au aliat și repre
zentanți ai Bisericii Ortodoxe și 
ai Centrului Creației Populare) 
au dovedit-o atât lucrările pre
zentate, cât mai ales discuțiile 
libere. întrebările, chiar pole
mici le purtate pe această temă. 
Cei prezenți la dezbatere au 
avut astfel prilejul să afle lu
cruri noi ori să-și lămurească 
din incertitudinile privind ceea 
ce constituie o componentă 
intrinsecă a spiritualității fiecă
rui popor, cum este apreciată 
mitologia, în general. (G.B.)

TOMBOLA ANULUI 
2000
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PREMII DE
150.000.000 LEI! De sărbători totul este posibil!

Scrie-țl 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 urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite in 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 
și la posturile de radio.
Tombola se adreaaaxA numai persoanelor paste 16 ani.

Hațeflana
w BERE-TRADITIE SI PUTERE!BERE-TRADIȚIE Șl PUTEREI

■fes?-- 

începând cu

Luna cadourilor poate să tina 3 luni!

® Dacă te abonezi la Dialog în decembrie, primești

3 luni de abonament gratuit, 
la oricare tip de abonament Dialog!

3 «O 4? Dialog Inedit - doar 4$**
9** cenți pe minut in rețea Dialog

® Poți gâștiga unul din cele 10 pfemiî de câte

100 de milioane, cadou de la Dialog!

Ofertă valabilă pină la data de 29.l2.l999

T re'eaua . silog Electronics
COmpUferLana Deva, B-dul Decebal Bl S, parter; Tel: 054-233.061

ROMÂNIA Hunedoara, B-dul Dacia nr.68, Bl.5, parter; Tel: 054-720.824

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva
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SC MODE PĂLĂRII CRISTINA SRL

2700 DEVA, JUD. HUNEDOARA
STR. AUREL VLAICU NR. 19-21

TEL 0040/54 230034
TEL/FAX 0040/54 213964

•V 
sa

Știm că ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că îți este greu să ici o 
hotărâre.
De unde știm ? Din faptul că te interesează anunțul nostru 
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un sfat. 
Indreaplă-ți atenția către oferta ORION
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii in terna{ionale.

Și, nu în ultimul rând, îți mai rămân bani și pentru a 
sărbători cu cei dragi.

ORION
ORICUM în avantajul tău

DEVA. ■ ALTEX - B dul Decebal, Bl. 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROSTAR - Str. 1 Deeembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROSTAR - Sir. Avram Iancu Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.

NOI SUNTEM CEI 
CARE VĂ ÎNDEPLINIM 
DORINȚELE ȘIV/Ă 
SATISFACEM NEVOILE.

MODE PĂLĂRII CRISTINAUNIC OtSTJtÎBUbrOR AL PRpDUSEtOR TONAK Șl MILETA PRODUCĂTOARE DE BATISTE ȘI^FEȚE DE MASĂTONAK Șl MILETA

iiImomi.

□, ■» —

-MB

4___________M
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FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT

f

Ofertă de vânzare
Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul în 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și 
completată prin Legea nr.99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 2263 acțiuni 
reprezentând 100% din capitalul social al Societății Comerciale “AGROCOMUS" SA, cu sediul în DEVA, județul 
Hunedoara, cod fiscal R 8821826, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/827/1996, având: 

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 56.575 mii lei. 
Structura acționariatului conform ultimei țereri de înscriere de mențiuni, la data de 31.03.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS. 2263 100,00
Total 2263 100,00

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 191.247 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 

432.791.961 lei.

Din 24 noiembrie, 5% reducere 

pentru cele mai bine vândute 
mașini de spălat

DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la 
Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC AGROCOMUS 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 750.000 lei, GARANȚIA DE 
PARTICIPARE de 11.315.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 440.000 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 taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD, deschis la EXIMBANK 
București, 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 H.G. nr. 450/1999 și prevăzute în Secțiunea 
C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, ce! mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru 
începerea licitației cu strigare', respectiv în data de 20.12.1999, ora 13, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 
20.12.1999, ora 14.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 21.12.1999, ora 12, 
când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 21.12.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 
in caz de neadjudecare la prima ședință, 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 214503, zilnic, între orele 10-13.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

FL242 AWG 640

De la liderul mondial în electrocasnice,
sărbători fericite, reduceri binevenite!

Prețurile din magazine ale acestor produse includ reducerea.

Vă așteptăm în magazinele:

Deva
Simal Exim - Complexul Comercial Ce 
Flanco - Bd. Decebal, Bl. S
Mondo - Bd. Decebal, Bl. R, parter

1

Satelit - Str. Avram Iancu, Bl. HI 
Simal Exim - Bd. Decebal, Bl. 22, parte 

Vulcan |
Electrostal - Str. Mihai Viteazul, nr. 44

I

I

Hunedoara
Intercom - Str. George Enescu, nr. 9 
Satelit - Bd. 1 Decembrie 1918
ZASS - Bd. Avram Iancu, nr. 9

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85

http://www.sof.ro

