
Ieri s-a deschis, la Deva,

Târgul 
Cadourilor 
de Crăciun

După Târgul Cadourilor de 
Sfântul Nicolae, organizat de 
către Centrul de Afaceri 
Master Deva, în perioada 2-5 
decembrie a.c., la Casa de 
cultură Deva, și care s-a 
bucurat de apreciere și 
succes, aceeași instituție 
deveană a deschis ieri, 9 
decembrie 1999, de 
asemenea în foaierul casei

D. GHEONEA
(Continuare în pag. 6)
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Jțk Banca

'W Internaționala 
a Religiilor 

oferă persoanelor 
fizice 

‘DEPOZITE PE 
TERMEN” de 

•2 luni, cu D0BANDA 
de 57% pe an 

•3 luni, cu DOBÂNDA 
de 58% pe an 

prin unitățile sale din Deva, 
i Hațeg, Orăștie și Brad Â

■ ■ ■ ț
După summitul de ta Helsinki

Cine-I „rade” pe 
premierul Radu

După cum se vântură tot felul de zvonuri, summitul 
de la Helsinki va avea urmări în mai multe planuri pentru 
România. Dacă vom fi admiși pentru negocieri în vederea 
aderării la Uniunea Europeană, avem suficiente motive 
să ne bucurăm. Dar ne rămân crizele, grijile și necazurile 
interne pe care, așa cum stau acum lucrurile, cu mari 
greutăți și peste multă vreme de acum încolo le vom 
putea depăși.

Printre schimbările de esență care se prefigurează, 
nu se știe însă cu exactitate dacă acestea sunt și 
prevestitoare de bine sau de rău pentru țară, una 
privește o aspră remaniere guvernamentală, începând 
chiar cu vârful piramidei, respectiv cu actualul premier 
Radu Vasile. Dacă nu se intercala momentul Helsinki, 
poate că sărbătorile Crăciunului și Anului Nou nu ne mai 
găseau în actuala formulă guvernamentală.

Chiar și partidul care l-a propulsat în funcție pe pre
mier, deci PNȚCD, a ajuns la concluzia că Guvernul 
șchioapătă, asta în mare parte datorită și incoerenței 

I activității de coordonare și comunicare, vinovat fiind 
făcut premierul. Totodată Radu Vasile mai este acuzat 

I și contestat și pentru alte rele ce se petrec în partid, 
I neparticiparea sa la ședințele BCCC putând să fie 

interpretată și ca o lipsă de voință pentru comunicare și 
punere în temă cu problemele acute de la guvernare 
sau cu cele din partid. Din informațiile ce se vehiculează, 
după debarcarea premierului, postul său va reveni fie 
lui Ciumara, fie lui Dudu lonescu sau lui Radu Sârbu, 
opțiunea urmând să aparțină, după toate probabilitățile, 
președintelui Constantinescu.

Ba mai mult, se vorbește și despre o serie de alte 
remanieri de miniștri atât din partea PNȚCD, cât și a 
PD, unii mai bătăioși putând să fie retrași pentru 
desfășurarea campaniei electorale, locul lor urmând 
să fie luat tot de specialiști din eșalonul de rezervă. 
Cum vor evolua schimbările rămâne să vedem și să 
consemnăm la timpul potrivit.

Nicolae TÎRCOB ,

r
Veniti la 
“Balul 

Cetătii!”
Prefectura Hunedoara 

împreună cu Asociația 
Oamenilor de Afaceri din județ 
organizează mâine, 11 
decembrie 1999, începând cu 
ora 18,30, la restaurantul 
hotelului “Deva", "Balul Cetății".

Evenimentul, care se 
dorește a fi unul monden, de 
înaltă ținută, are un dublu 
scop: întâlnirea și petrecerea 
unor momente plăcute, ca 
prolog al sărbătorilor de 
Crăciun, de către participanti 
(oameni de ' afaceri, 
conducători de instituții și 
societăți comerciale,
oficialități locale) și - mai im
portant - constituirea, din 
încasări și din licitațiile de 
obiecte donate de către elevi 
ai Liceului de Muzică și Arte 
Plastice "Sigismund Toduță" 
din Deva, a unor fonduri pentru 
ajutorarea copiilor care au 
obținut locul I la Olimpiada 
Națională din acest an și a 
celor din orfelinatele de la 
Orăștie și Uricani.

Organizatorii doresc o 
participare cât mai 
numeroasă. Amănunte, la 
telefoanele: 234675, 231570, 
092-246693. Invitat de onoare 
va fi îndrăgitul actor Florin 
Piersic.

D. GHEONEA

Liceul "Aurel Vlaicu " din Orăștie împlinește optzeci de ani

“O vârsta sub zodia 
tinereții

li

99

- Liceul Teoretic “Aurel 
Vlaicu” se pregătește <le 
sărbătoare, împlinind o 
vârstă onorabilă și ono
rantă, în același timp. Ce 
înseamnă optzeci de ani de 
existență pentru instituția pe 
care o conduceți, die direc
tor?

- Pentru un om, optzeci de 
ani înseamnă un moment al 
senectuții; pentru o instituție, 
însă, vârsta aceasta se înscrie 
sub zodia tinereții. E o vârstă 
frumoasă, care ne dă prilejul 
să reamintim un traseu 
fructuos, încă în plină 
desfășurare, al școlii pe care 
o slujim și care dă sens vieții 
noastre sufletești și 
profesionale.

- Unde și cum a început 
acest traseu, die director?

- înființarea liceului s-a 
realizat ca o împlinire istorică 
a unei vechi năzuințe a 
românilor, imediat după 
înfăptuirea Marii Uniri, în 
condițiile solidarizării 
eforturilor tuturor oamenilor 
valoroși care au gândit și 
simțit românește într-un 
cadru istoric favorabil. Actul

9
de naștere a fost semnat în 5 
iulie 1919 iar cursurile au 
început în același an, pe 8 
octombrie, cu 410 elevi. în

Convorbire cu 
dl loan Jurchela, 

directorul 
instituției

v y
actuala clădire școala 
funcționează din 1928 iar 
după douăzeci de ani, în 
urma reformei învăță
mântului, liceul este 
desființat; se reînființează în 
1954, sub denumirea de 
Școala Medie de 10 ani. Un 
alt reper important este anul 
1957, când liceului i se 
atribuie numele lui Aurel 
Vlaicu. Din 1977 el 
funcționează ca liceu indus
trial și școală profesională iar 
din ’90 revine la forma 
tradițională de liceu teoretic.

- Numele liceului s-a 
transformat încă de tim
puriu în renume, perfor
manțele elevilor și absol
venților fiind remarcabile 
pe parcursul anilor...

- într-adevăr, liceul a dat 
promoții reușite, astfel că 
dintre absolvenți mulți au 
devenit exponenți de scamă 
ai zonei Orăștiei. Amintim în 
acest sens pe acad. David 
Prodan, acad. Ion Baciu, 
prof.univ. loan Brcazu, 
prof.univ. Alexandru Hcrlea, 
prof.univ. Ion Dodu Bălan 
ș.a. De asemenea, după 
reînființare, liceul este 
absolvit de nume ca Nicolae 
Stăncioiu, Florca Uliu, Radu 
Vasile, Simina Davidescu, 
Cornel Nistorescu, Minei 
Bodea ș.a. Iar în ultimele 
două decenii nu a fost an în 
care liceul să nu fi avut 
reprezentanți la faza 
națională a olimpiadelor 
școlare, numărul absol
venților de învățământ supe
rior bine cotați fiind 
impresionant.

- Cum întâmpină liceul 
“Aurel Vlaicu” eveni
mentul ce va fi sărbătorit 
mâine, die director?

Convorbire realizată de 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

Greva lucratorilor tio la caile ferate
Greva ceferiștilor 
mocnește de mai 
bine de șapte luni

Conflictul de muncă 
declanșat de către feroviari 
este deja de notorietate. Mass
media a prezentat pe larg 
desfășurarea acestui conflict 
pe care mulți l-au văzut și îl 
consideră drept o înfruntare 
personală între ministrul 
Băsescu și sindicaliștii de la 
Căile Ferate. Din păcate, atât 
mass-media cât și factorii de 
răspundere din Ministerul 
Transporturilor și din adminis
trația CFR nu au reflectat 
îndeajuns adevăratele probleme 
cu care se confruntă feroviarii 
și nici nu s-a analizat foarte 
exact care este adevărata 
natură a acestui "război".

Un conflict cu 
rădăcini adânci

Așa după cum ne 
mărturisește dl. Florian Toma, 
secretarul general al Alianței 
Sindicale Feroviare din 
Regionala CFR Simeria, 
principala problemă este 
contractul colectiv de muncă 
pentru 1999-2000. Propunerile 
făcute de către minister au fost 
acceptate de către sindicaliștii 
de la Mișcare - Comercial, 

sindicat care reprezintă doar 
30% dintre feroviari. Cu 
acceptul acestora, contractul 
colectiv a fost depus la DGMPS 
și a fost aprobat. Sindicaliștii de 
la Convenția Națională 
Solidaritatea care reprezintă 
60% dintre salariați nu au fost 
de acord cu contractul, el fiind 
contestat și în instanță. Curtea 
de Apel București s-a pronunțat 
și a anulat acest contract 
colectiv, sentința fiiind însă 
supusă apelului. Din păcate, 
apelul nu a fost încă judecat. 
Prin urmare, sindicaliștii au cerut 
negocierea unui nou contract 
colectiv de muncă, lucru care 
nu s-a întâmplat. Toată situația 
datează de mai bine de șapte 
luni de zile timp în care 
nemulțumirile ceferiștilor au 
crescut mereu. Contractul 
declarat ilegal prevede o grilă 
de salarizare foarte mică. Spre 
exemplu un mecanic de 
locomotivă ia 1.839.000 de lei în 
mână. Deși ministrul Băsescu a 
încercat să prezinte o altfel de 
realitate, amintind de salariile de 
milioane pe care le au ceferiștii, 
salariile lor sunt relativ modeste. 
Cel mai mic salariu este de 
584.000 de lei. Domnul Nicolae 
Debiazi, mecanic de locomotivă, 
ne spune că nu mai poate să își 
întrețină familia și că, deși pe 
hârtie salariul său depășește 3 
milioane de lei, el duce acasă 

lunar doar 1,8 milioane, bani în 
care sunt incluse toate 
sporurile. Atât el cât și liderii de 
sindicat afirmă că cererile lor nu 
sunt deloc nejustificate.

“Băsescu pune în 
pericol viața 
călătorilor”

Prin Ordinul nr. 735 din 6 
decembrie a.c., ministrul Traian 
Băsescu încearcă să asigure o 
așa zisă fluență a traficului 
feroviar pe perioada grevei. 
Acest ordin permită, și 
personalului nespecializat din 
CFR, mai bine spus personalul 
de tren, să facă verificarea 
condițiilor tehnice și a probelor 
pentru trenurile care pleacă în 
cursă. “Acest ordin emis de 
Traian Băsescu pune în pericol 
viața călătorilor", ne spune dl. 
Constantin Crețu, liderul 
Sindicatului Mecanicilor de 
Locomotivă din Depoul Simeria. 
într-adevăr, executarea unor 
operațiuni de verificare și control 
al garniturilor de trenuri nu 
poate fi făcută de către 
personal neautorizat, existând în 
caz contrar riscul apariției unor 
grave probleme tehnice care ar 
putea conduce chiar la 
accidente. "Cine a emis ordinul a 
crezut că poate să înlăture pe 
acei specialiști care se ocupă 

doar cu reviziile și cu verifi
carea stării tehnice a garni
turilor, fără a-și da seama că 
este pusă în pericol chiar viața 
călătorilor”, a mai afirmat dl 
Crețu.

Greva generală 
ca soluție

Intransigența ministrului 
precum și hotărârea 
sindicaliștilor se pare că au 
condus spre un punct mort 
al negocierilor. Mărirea 
salariului cu 70% a rămas o 
cerere care “nu este bătută 
în cuie, dacă se dă dovadă 
de disponibilitate spre 
dialog"; oferta ministerului a 
rămas de 20% și nu se mai 
poate modifica. în condițiile 
date ceferiștii par tot mai 
hotărâți să înceteze lucrul 
definitiv. "Curtea Supremă de 
Justiție ne-a înștiințat că va 
lua o decizie în privința 
suspendării grevei noastre, 
decizie pe care noi o vom 
respecta indiferent care va fi 
ea”, a spus dl. Florian Toma. 
Curtea Supremă de Justiție 
poate declara încetarea 
grevei, dar nu se poate 
pronunța în privința legalității.

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2)

în vârstă de numai trei ani

Centrul de Afaceri 
Master Deva stă 
bine pe picioare
Târgul Cadourilor de 

Sfântul Nicolae - premieră în 
domeniu -, organizat de către 
Centrul de Afaceri Master 
Deva, la Casa de cultură din 
municipiu, în perioada 2-5 
decembrie a.c., ne-a prilejuit o 
constatare îmbucurătoare: 
dobândirea succesului atunci 
când oamenii acționează cu 
profesionalism și angajament 
în beneficiul semenilor din 
preajmă, când manifestă 
inițiativă și responsabilitate. 
Asemenea atribute
caracterizează din plin 
amintita instituție, ale cărei 
coordonate principale le-am 
consemnat într-o agreabilă 
discuție cu trei dintre stâlpii 
săi: Flavla Arșol - director, 
Maria Alionescu și 
Gheorghe Nițescu - 

• Vând de-ale gurii: saxofon, clarinet, muzicuță 
și trompetă.

Viata culturală
9

colaboratori.
- Ne-am constituit ca 

structură organizatorică, de 
fapt o asociație de firme, spre 
sfârșitul anului 1996 și ne-am 
început efectiv activitatea în 
1997 - relevă dna Flavia Arșoi. 
Nu avem pretenția că stăm 
suficient de bine pe picioare, 
însă facem eforturi stăruitoare 
să ne fortificăm, să ne 
diversificăm preocupările, să 
ridicăm continuu ștacheta 
serviciilor.

- Care simt aceste 
servicii?

- Sunt cele specifice de 
sprijinire a dezvoltării agenților 
economici și îndeosebi a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1)

în comparație cu alte stații CFR, 
unde valul grevei a paralizat întreaga 
activitate din transporturile feroviare, 
la Deva s-a reușit menținerea 
circulației trenurilor și a activității la o 
treime. în ultimele zile, numărul 
persoanelor care au apelat la 
serviciile CFR a scăzut considerabil 
întrucât riscul de a rămâne pierduți 
pe drum a devenit iminent.

Situația creată a condus însă la 
mari nemulțumiri în rândul călătorilor 
care se văd obligați să-și petreacă 
ore sau nopți în șir prin gări, lată 
doar câteva aprecieri ale unor călători 
care au "rămas pierduți" în Gara 
Deva de mai multă vreme:

Florea Fecioru - Botoșani: “ Sunt 
de câteva zile pe drum, mai precis 
de luni. Mă întorc din Ungaria unde 
sunt la lucru. Salariile ceferiștilor sunt 
mai mari decât în alte părți, iar să

La Deva,
Trenurile circula în regim de greva

ceri 70% cred că este prea mult. 
Dacă primesc 20% să fie mulțumiți, 
la care se mai adaugă și încă 
500.000 de lei pentru fiecare copil de 
sărbători."

Lenuța Agafițel: *Eu nu circul 
prea departe, doar până la Mintia. 
Aștept personalul care trebuie să 
sosească de la Sibiu. Cred că și 
ceferiștii au probleme, dar să nu 
circule trenurile nu sunt de acord."

Marla Groza. Lenuța Tomuța - 
Bretea Mureșană: “Am plecat de 
acasă de la Bretea Mureșană de azi 
de dimineață, cu trei ore mai târziu 
pentru că trenul a întârziat. 
Așteptăm acum la întoarcere să 
vedem cu ce ajungem acasă. Greva 
CFR-ului creează mari necazuri 
pentru că, vedeți dumneavoastră,

stăm de ore în șir în gară, în loc să 
ne vedem de problemele noastre. 
Ce s-ar întâmpla dacă și țăranul ar 
face grevă pentru că un litru de 
lapte se vinde cu 4000 - 5000 de 
lei, pe când unul de Cola este 
aproape dublu."

O altă parte dintre oamenii cu 
care am stat de vorbă îi condamnă 
pe politicieni că au promis multe, 
dar în realitate i-au mințit. Chiar și 
unii dintre lucrătorii CFR-ului sunt 
conștienți că o parte dintre 
solicitările prezente sunt exagerate. 
“Viața este grea, iar dacă obținem 
ceva bani în plus ne mai ușurează 
zilele", ne-a precizat un ceferist 
fără a-și declina identitatea întrucât 
libertatea de expresie și la CFR 
este “la ordin". (Cornel POENAR)

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

(Urmare din pag. 1) Centrul de Afaceri Master
Mai concret spus, îi consiliem, 
îi informăm, îi pregătim pe cei 
care și-au deschis anumite 
activități economice cum să-și 
conducă afacerile, cum să-i 
cunoască și să conlucreze cu 
beneficiarii produselor sau 
prestațiilor lor, cum să acceadă 
la surse de finanțare.

- Mai mult și mai exact spus, 
Centrul de Afaceri Master Deva 
se constituie într-o alternativă la 
Camera de Comerț și Industrie 
Hunedoara, având aproximativ 
aceleași obiective, același statut 
de organizație neguverna
mentală, cu deosebirea că CCI 
beneficiază financiar de ajutorul 
masiv al Oficiului Registrului 
Comerțului, ceea ce îi asigură un 
confort material substanțial, a 
ținut să precizeze dl Gheorghe 
Nițescu.

- Vă af/ați, adică, în 
concurență directă.

- Da și cred că asta nu 
poate deranja pe nimeni. în fond, 
concurența, dacă este loială, 
legală, are darul să stimuleze pe 
toată lumea, să facă din 
adversari parteneri, să conducă 
la progres. Sigur însă că nimeni 
nu face nimic dezinteresat, însă 
interesul trebuie urmărit cu 
sinceritate și onestitate, încât 
fiecare să lucreze, să câștige, 
să-și plătească obligațiile și să 
respecte legile, să existe.

Cum vă faceți 
cunoscuți, în ce mod 
asigurați serviciile celor 
c.are au nevoie de ele în 
această perioadă extrem de 
dură a tranziției la economia 
de piață din România?

- Noi cunoaștem bine mediul 
de afaceri din județ și din alte 
zone ale țării, prin relațiile pe care

le avem cu alți colegi, sublinia 
dna Maria Alionescu. De 
asemenea ne străduim să fim la 
curent cu noutățile care apar pe 
plan central și care-i interesează 
pe întreprinzătorii particulari. Așa 
că, direct la agenții economici, 
prin corespondență sau în cadrul 
acțiunilor pe care le organizăm - 
întâlniri, simpozioane, seminarii, 
expoziții, târguri etc. - încercăm’ 
să-i informăm pe membrii 
Centrului, pe toți cei interesați, 
despre modul în care trebuie să 
acționeze în firmele lor și mai 
ales cum să ajungă la anumite 
finanțări.

- Am înțeles că realizați 
asemenea demersuri atât cu 
specialiștii Centrului, cât și cu 
alții din afara județului, din 
Capitală și chiar de peste 
hotare.

- Sigur. De curând am 
încheiat un program de formare 
a unor cercetători în marketing, 
cu sprijinul Centrului de 
Consultanță în Afaceri București, 
în baza unui program stabilit de 
acesta cu o universitate din 
Anglia. într-o serie de societăți 
comerciale privatizate cu 
investitori străini - Casial și 
Carmetaplast Deva, Marmosim 
Simeria, Fares Orăștie și altele - 
organizăm cursuri de limbi 
străine, conduse de cei mai buni 
specialiști. Am avut lectori și din 
Canada.

De o bună bucată de vreme, 
Centrul de Afaceri Master Deva 
scoate și o foaie lunară, mai de 
curând bilunară, iar de la anul va 
apărea săptămânal, „Mediul de 
Afaceri" se numește, al cărei 
titlu spune totul despre menirea și 
importanța sa. După cum 
chestionarul inițiat în această 
lună, eu întrebări pertinente

despre coordonatele instituției, 
are darul să-i sporească 
popularitatea și încrederea 
agenților economici în serviciile 
sale. Deosebit de important 
este, după cum relevau 
interlocutorii, că membrii 
Centrului nu se insinuează 
modificării legilor, ci vor să facă 
lucruri cât mai practice, mai 
aproape de nevoile agenților 
economici: să-i pună pe 
aceștia în relație directă între ei, 
să-i orienteze pe pistele cele 
mai accesibile ale afacerilor, 
ale accesului la credite, să-i 
pregătească în domeniile 
prioritare pentru bunul mers și 
perfecționarea propriilor 
activități. Acționând în toate 
aceste direcții cu 
profesionalism și pasiune, cu 
dinamism și responsabilitate, 
deși mai sunt multe mentalități 
de schimbat, multe bariere de 
trecut, multe ape de așezat în 
matca lor normală, colectivul 
Centrului de Afaceri Master 
Deva poate aspira la realizări 
încă și mai bune.

- Fiecare manifestare 
organizată este o nouă lecție, 
alt examen, încă un pas spre 
mai bine, concluziona dna 
Flavia Arșoi. lată, recentul Târg 
al Cadourilor de Sfântul 
Nicolae, pe care toată lumea I- 
a considerat o reușită, ne-a 
dezvăluit că știm să facem, dar 
și că mai avem resurse 
nepuse în valoare. Sperăm să 
facem un salt calitativ cu 
următoarea acțiune și ultima 
din acest an - Târgul 
Cadourilor de Crăciun (deschis 
ieri, de asemenea, la Casa de 
Cultură Deva, în prezența unei 
asistențe numeroase - n.n.)

Succes și la mulți ani!

*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.

---- v “O vârstă sub
- Am invitat la sărbătoarea 

noastră oficialități județene și 
locale, absolvenți (printre 
care primul ministru, Radu 
Vasilc, și directorul 
cotidianului “Evenimentul 
zilei”, Cornel Nistorescu), 
reprezentanți ai Inspecto
ratului Școlar și ai altor unități 
de învățământ din județ. Cu 
toții vom participa, începând

zodia tinereții"
cu ora 9,45, la un Te Deum ce 
se va desfășura în fața liceului, 
apoi (în sala festivă) la 
simpozionul dedicat acestui 
moment, urmat de un program 
artistic susținut de elevii școlii 
și de vizitarea expozițiilor de 
pictură, carte și diplome 
aparținând foștilor și actualilor'

9
elevi ai liceului.

Cât privește viitorul, 
suntem convinși că atunci 
când liceul va spori cu mult 
în ani, tinerele generații, 
care îi adâncesc zilnic 
treptele de marmură, îl vor 
păstra tânăr și plin de 
vigoare.

IMM-urile - prezent si viitor
"Dezvoltarea 

întreprinderilor mici si 
mijlocii: prezent sl viitor” - 
aceasta este tema seminarului 
ce se va desfășura sâmbătă, 11 
decembrie 1999, începând cu 
ora 12, în sala festivă a 
Prefecturii Hunedoara. 
Organizată de Asociația 
Oamenilor de Afaceri din județ, 
cu sprijinul' Prefecturii, în 
calitate de coorganizator -

acțiunea va aborda 
problematica vastă a IMM-urilor 
din județul nostru, în contextul 
mediului economic și social 
național și local. Vor fi aduse în 
discuție unele reușite ale 
întreprinzătorilor particulari, 
facilitățile oferite prin anumite 
programe, dar și imperfecțiunile 
legislative și alte bariere care 
le frânează activitatea.

Alături de patroni și

manageri, conducători ai unor 
societăți comerciale, 
reprezentanți ai autorităților 
locale și județene, la 
manifestare vor fi prezenți 
factori cu responsabilități în 
domeniu, de la nivelul 
Președinției, Guvernului, 
CNIMM, ANDR, ADR - V Vest, 
ANȚANDIPRZM.

Presa are acces la 
lucrările seminarului. (D. G.)

GOLDEN PAGES

Ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

s.................. ...

Nu sta 
că-ți stă 
norocul!

Nu sta!
Înscrie-teîn Pagini Aurii 

de Hunedoara, 
ediția 2000 - 2001 

1

și norocul în afaceri 
iți va teși în cale.

Nu sta! 
Cu cât te înscrii 
mai repede cu 
atât mai bine 

pentru că 

22
decembrie 

este ultima zi 
de înscriere. 

Mai stai?

Pentru mai multe informații, 
contactați-ne telefonic la
(01) 20.20.900 sau (056) 19.40.49 
sau vizitați-ne la www.paginiaurii.ro

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

http://www.paginiaurii.ro
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Pronosticul redacției |
„Cuvântul liber” Deva 

la concursul 
interredacțional 

organizat de Regia 
Autonomă a Loteriei 

Naționale. 
12 decembrie 1999

| 1. Bologna - Roma x 
■ 2. Juventus - Inter x 
J 3. Lazio - Fiorentina 1 
I 4. Piacenza - Perugia 1 
I 5. Reggina - Cagliari 2 
| 6. Udinese - Verona 1 
| 7. Venezia - Parma x 
I 8. Alzano - Napoli x 
' 9. Chievo - Ravenna 1 
I 10. Fermana - Cosenza 2 

I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

| 11. Salemitana- Vicenza x | 
| 12. Sampdoria - Pescara 1 | 
• 13. Savoia - Ternana 1 .

Alin BONTA I
I___________________J

NOTE • 
INFORMAȚII 9

Unde-s banii?
La sfârșit de an primăriile 

își fac bilanțul să vadă ce bani 
s-au strâns la bugetul local. Nu 
de alta, dar sunt multe de 
făcut și banii sunt tot puțini. 
Pentru comuna Zam impozitele 
și taxele au fost achitate doar 
de jumătate dintre contri
buabili. La agenții economici 
mari, care-și desfășoară 
activitatea și (pe teritoriul 
comunei, situația stă mai prost, 
un sfert aintre aceștia 
achitându-și dările către stat.'

La Zam, ortodocșii 
vor avea o biserică 
nouă

Din cel aproape un miliard 
de lei cât a reprezentat bugetul 
local al comunei Zamjn acest 
an, 124 milioane au fost date 
ca subvenții pentru unele 
instituții publice. între acestea, 
noua biserică ortodoxă care se 
înalță aici a primit 18 milioane 
de lei. Cu acești bani va fi 
executată fundația locașului. 
Vechea biserică se află într-o 
stare acută de degradare, 
ceea ce a dus la necesitatea 
ridicării construcției. Dar și 
căminele culturale au primit 
câte ceva anul acesta, adică 
puțin peste 100 milioane de lei 
Căminele culturale din Zam și 
Almaș Săliște au beneficiat de 
banii amintiți. Se știe că în 
centrul de comună căminul 
cultural, terminat anul trecut, a 
reprezentat o investiție demnă 
de invidiat: aproape 900 
milioane de lei. Dar, spun 
autoritățile locale, era nevoie 
de o asemenea lucrare, mai 
ales că vechea clădire fiind din 
lemn s-a dărâmat. Totuși 
veniturile la aceste instituții 
culturale se ridică la doar 1,5 
milioane de lei/ lună în timp ce 
cheltuielile cu întreținerea sunt 
mult mai costisitoare.

Când se va construi 
podul peste Mureș?

Aproape că nu este 
ședință a Consiliului local Zam 
în care să nu se aducă vorba 
despre necesitatea construirii 
unui pod peste Mureș până la 
satele Pojoga și Sălciva. 
Câteva sute de săteni ce 
locuiesc în aceste două 
localități sunt izolate practic de 
o parte a Mureșului. Până 
acum taurul nu a fost apucat 
de coarne, se spune pe aici. 
Adică nu s-a reușit ridicarea 
unui pod. Până una alta 
sătenii folosesc o barcă pentru 
traversarea râului. Să spunem 
însă că pilonii de susținere au 
fost turnați și atât. Ca de 
fiecare dată, lucrarea s-a 
întrerupt pentru că nu au fost 
bani. Primăria Zam spune că 
mai e nevoie de 12 miliarde de 
lei pentru terminarea podului, 
în acest an nici un leu nu a 
fost alocat pentru construcția 
respectivă.

Sorina POPA

Eșecul României este 
generat de clasa politică

întâlnirea conducerii 
Organizației Județene a ApR cu 
mass-media de marți de la 
Hunedoara a adus în prim plan 
situația dramatică a României din 
ultimii zece ani.

Liderii județeni ai ApR sunt 
de părere că de eșecul tranziției 
se fac vinovate toate forțele 
politice care au deținut puterea 
după anul 1989.

Deși România oferea unele 
condiții favorabile pentru 
relansarea întregii vieți 
economico-sociale, lipsa unui 
model propriu de dezvoltare, 
instabilitatea sistemului legislativ, 
promovarea algoritmului și a 
incompetenței la toate nivelurile 
au condus la un dezastru ge
neral care a aruncat milioane de 
români peste pragul sărăciei și 
al mizeriei generale.

Referindu-se la România 
anului 2000 dl Remus Mariș, 
președintele Organizației 
Județene Hunedoara ApR, a 
apreciat că un prim lucru care 
trebuie promovat în țara noastră 
este reforma sistemului politic. 
Astfel ApR propune sistemul de 
vot uninominal, un Parlament 
unicameral, reducerea numărului 
de parlamentari, precum și o 
reformă a instituției prezidențiale 

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 Moșul 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.

în care președintele să aibă 
prerogativele necesare de a- 
și îndeplini promisiunile lansate 
în campania electorală.

Liderii ApR propun 
lansarea imediată a unui pro
gram de combatere a sărăciei, 
sprijinirea inițiativei private prin 
acces la credite bancare și 
crearea de facilități pentru ex
port cât și majorarea 
substanțială a pensiilor care nu 
ajung nici măcar pentru 
acoperirea taxelor comune și 
a medicamentelor, fără a mai 
vorbi de cele necesare unui 
trai decent.

De asemenea, referitor la 
stabilirea locurilor eligibile 
pentru Parlament, dl Remus 
Mariș a mai precizat că 
Organizația ApR Hunedoara 
nu va accepta înscrierea pe 
liste a altor persoane din afara 
județului, întrucât singurii care 
cunosc cel mai bine problemele 
din zonă sunt numai oamenii 
locului.

Referitor la viața de 
organizație, precum și la alte 
aspecte organizatorice, ApR 
își va clarifica o parte dintre 
probleme sâmbătă cu ocazia 
conferinței județene.

Cornel POENAR

Dr. ing.^Victor Vaida și 
Florea Bereș sunt autorii 
lucrării “30 de ani în slujba 
energeticii românești 1969 
• 1999”, o monografie a 
Centralei Electrice Deva - 
Mintia. Așa cum dezvăluie 
autorii, după 3 decenii de 
funcționare a termocen
tralei se pune întrebarea :

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 7.12.1999
- ■ ............ ----- ...... -...—
f ' ' '
agent comercial 2
agent pază și ordine 15
arhitect 2
barman 7
biolog șef secție, laborator 1 
brutar 2
confecționer tricotaje

după comandă 10
confecționer - asamblor

articole din textile 105
cosmetician 2
croitor 4
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 9
cusător piese din piele 
și înlocuitori 4
cusător piese la încălțăminte 8 
economist în industrie 1
electrician auto 1

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
grele 8.00 - 12.30

Monografia 
Termocentralei 

Mintia
care a fost și care va fi 
rolul acesteia în sistemul 
energetic românesc? 
Monografia își propune să

electronist 2
frezor universal 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 1
inginer de cercetare 

în calculatoare 1
inginer electromecanic 1
inginer electronist, transporturi, 

telecomunicații 2
inginer geodez 1
inginer hidroenergetică 1
inginer instalații pentru 

construcții 4
inspector de specialitate medic 1 
măcelar 2
maistru instalator în 
construcții 1
mecanic auto 1
\_______ _ ____________ /

dezvăluie eforturile și 
priceperea a mii de 
oameni: proiectanți,
constructori, montori și 
energșticieni pentru 
asigurarea continuității în 
funcționarea instalațiilor 
energetice de la 
termocentrala Mintia. 
(S.P.)

r"------- -------- \
operator calculator

electronic și rețele 1
patiser 5
programator 10
secretară 1
șofer de autoturisme și

camionete 4
sudor autogen 1
tehnician în protecția
mediului 1
tehnician instalații în
construcții 1
vânzător 29
vânzător de ziare 14
vopsitor industrial 1

tot locuri de muncă vacante 260
__ J
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H Policolor
Caută distribuitori

Policolor, companie producătoare de lacuri, vopsele, rășini și 
cerneluri tipografice, își extinde rețeaua de distribuție în 
întreaga țară.
.Firmele interesate in distribuirea produselor Policolor sunt 
rugate să trimită o scrisoare de intenție care să cuprindă 
următoarele detalii:

1. Activitatea principală;
* 2. Tipurile de produse distribuite;

3. De când distribuiți aceste produse;
4. Logistica de distribuție, cu informații detaliate despre:

- depozite,
- mașini de distribuție,
- agenți de vânzări;

5. UltimaTalanfă financiară a firmei.

Scrisorile vor fi trimise la OP 38 - CP 33, București- 
până cei târziu 15 Ianuarie 2000.

>
5.C. Cugir S-A. 

fosta Uzină Mecanică Cugir, 
str. 21 Decembrie, 1989, nr. 1, jud. Alba, 

angajează prin CONCURS MEDIC DE ÎNTREPRINDERE.
Condiții de înscriere; vârsta maximum 40 de ani și prezentarea următoarelor 

acte:
1. Diploma de absolvire
2. Curriculum vitae
3. Carnetul de muncă
4. Caracterizare de la ultimul loc de muncă

înscrierile la concurs se fac până în data de 15 decembrie 1999 la biroul 
personal al SC Cugir SA, telefon 058 751991, int. 131.

r _______

Fondul Proprietății de Stat
Fondul Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22

Decembrie nr. 37 A, organizează vânzarea, prin licitație electronică pe piața RASDAQ, a 
acțiunilor următorului emitent:

. Licitația electronică pe piața RASDAQ va avea loc în data de 10.01.2000 ora 15.00.
Vânzarea acțiunilor deținute de Fondul Proprietății de Stat la societatea comercială 

mai jos menționată se efectuează la cele mai bune prețuri de cumpărare înregistrate 
și va fi intermediată de SVM ROMCAPITAL SA Timișoara, b-dul Take lonescu nr. 10-11, 
tel.: 056-190121,190122.

Dosarul de prezentare al societății poate fi procurat de către orice Societate de 
Valori Mobiliare și/sau investitor (persoană fizică sau juridică) interesați, de la Fondul 
Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara din Deva, str. 22 Decembrie nr. 37 
A., tel. fax.: 054-211089, 2.15941, cu prețul de 6.000.000 lei începând cu data de 
09.12.1999:

în vederea participării la licitație, SVM-urile interesate vor depune la Conducătorul 
Licitației garanția de participare în suma de 240.445.000 lei până la data de 22.12.1999 
ora 10.00, precum și dovada'cumpărării Caietului de sarcini.

în situația în care rezultatele licitației nu vor fi validate de Comisia Fondului 
Proprietății de Stat, licitația electronică se va relua în data de 17.01.2000.

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 054-211089, 215941.

Date informative

Denumire emitent SC REALCOM SA
Sediul social Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90

Număr de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului

J 20/92/1991

Codul fiscal R2135233
Obiect de activitate Comerț en detail cu produse alimentare
Cifra de afaceri

6 luni 1999 (mii lei)
9786969

Profit brut

6 luni 1999 (mii lei)
-9409

Capital social înregistrat (mii 
lei) 6018175

Numărul total de acțiuni 240727

Numărul de acțiuni oferite la 
vânzare

96178

Procentul oferit la vânzare 
raportat la numărul total de 
acțiuni (%) 39,953

Prețul de ofertă (lei/acțiune) 25899
Structura Acționariatului (%)

Fondul Proprietății de Stat 39,953
SIF 32,528
Manager 14,802
Alții 12,717

• •

ANUNȚ PUBLICITAR
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 STRIGĂRE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgentă nr. 88/1997, aprobată prin Legea hr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 
99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999, un număr de 207.877 acțiuni, reprezentând 
39,9394% din capitalul social al Societății Comerciale “MATEX SA”, cu sediul în Deva, județ Hunedoara, cod 
fiscal R 2114036, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/49/1991, având:

Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea de țesături de mătase;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 13.012.050 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 14.06.1999, este: 

Acționar 
FPS 
SIF 
PPM 
Manager 
TOTAL _____

Valoarea nominala a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 32.107 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 6.674.306.839 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 "MATEX" 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 9.000.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 519.692.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 8.750.000 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:
• seri oare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) 

sau de o bancă stfăină 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 

PARTICIPĂRE 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 

DOCUMENfELE 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 fixata pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, respectiv în data de 
19.01.2000, ora 11 00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezenta tuturor 
ofertanților în data de 19.01.2000, ora 12,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 
20.01.2000, ora 10,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 20.01.2000, ora 11,00, 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 480/ 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 tinerii 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.
V •

Nr. acțiuni
207.877
281.761
30.529
315
520.482

%
39,9394
54,1346
5,8655
0,0605
100,00

y

ANUNȚ PUBLICITARr
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 Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea hr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/ 
1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999, un număr de 64.892 acțiuni, reprezentând 86,9085% 
din capitalul social al Societății Comerciale “TRANSLOC SA”, cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.2, județ 
Hunedoara, cod fiscal R 2112825, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/178/1991, având:

Obiectul principal de activitate: transporturi de mărfuri și persoane în trafic intern și internațional, 
autoservice

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.866.675 mii lei.
Structura actionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 10.11.1998, este: 

‘ - .................. %
86,9085 
13,0580 
0,0335 
100,00

Nr. acțiuni
64.892
9.750
25
74.667

Acționar
FPS
PPM
Manager 
TOTAL

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
ției este de 12.500 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
) lei.

Prețul de pornire al licitați 
vânzare este de 811.150.000

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 "ȚRANSLOC" 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 2.250.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 162.230.000 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 PARTICIPĂRE 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 LICITĂTIEI CU STRIGARE, acest termen fiind termen 
de decădere (21.12.1999, ora 14,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților 
în data de 21.12.1999, ora 15,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 
22.12.1999, ora 13,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 22.12.1999, ora 14,00, la sediul Direcției 
Teritoriale Județene Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, se vă 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.
_______________________________■

http://www.sOf.ro
http://www.sof.ro
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Eram adolescent și mi se 
părea că iubesc poezia. A ve
nit o zi în care am cumpărat 
volumul de versuri "Măreția 
frigului" de Nichita. Adică Ni- 
chita Stănescu. Și atunci a tre
buit să iau lucrurile în serios. 
După ce am citit acel volum am 
înțeles cu adevărat că viața îmi 
va fi legată de poezie, că po
ezia mă va forma ca om și că 
voi avea multe de învățat din 
experiența poetică.

Titlul m-a intrigat, dar, ulte
rior, am înțeles măreția aces
tuia. Omul este singur în uni
vers și de aici frigul interior, dar 
acest frig este măreț pentru că 
reprezintă prezența divină, ca
re te însoțește toată viața. Titlul 
volumului este relevant și eli
berator. Poeziile acelea au de
clanșat în viața mea o adevă
rată reacție în lanț. Am înțeles 
că poezia nu este un joc, po
ezia este revelație și transfor
mare interioară. De câte ori 
ninge, îmi amintesc de Nichita. 
Când este cald îmi amintesc de 
"Măreția frigului”. Ce păcat că 
poetul a plecat dintre noi în 
plină iarnă, aproape nespo
vedit, aproape neîmpăcat cu 
zăpezile eterne.

Tot în acea perioadă a vie- 
ții mele am luat contact cu 
opera lui Constantin Brâncuși, 
cu modul său de gândire și

Deși aflat la a X-a ediție, 
Festivalul coral de muzică sa
cră "Cu noi este Dumnezeu” 
s-a bucurat și anul acesta de 
o atenție cu totul deosebită. 
A impresionat mai întâi nu
mărul mare de formații ce au 
evoluat în întrecere - 18, la 
care s-a alăturat, în afară de 
concurs, corul Facultății de 
Muzică din Timișoara, fapt 
pentru care organizatorii prin
cipali - Inspectoratul Jude
țean pentru Cultură, Centrul 
Județean Hunedoara al Crea
ției Populare, Parohia I orto
doxă și Consiliul local Orăștie 
-merită sincere felicitări. Pen
tru că trebuie să remarcăm că 
în această perioadă de rece
siune economică, de sărăcie 
(când bugetul alocat culturii 
este tot mai mic), a transporta 
grupuri masive de interpreți 
dintr-un județ în altul este 
extrem de dificil. Și mai dificilă 
este întreținerea lor - cazare, 
masă. Dar când există voință 
și mai ales dragoste pentru 
cultură, parcă și greutățile par 
mai mici, mai de trecut.

atunci am înțeles că sfera se- 
mplinea și ce sferă perfectă era 
dacă nu ar fi avut și un colț 
frânt... Ei, da, atunci când te 
atinge infinita și sfera are colțuri, 
iar cubul este rotund de atâta 
șlefuire cu sufletul... De la cei 
doi am învățat totul, cum poți 
deveni muritor, cum poți călători 
în univers. Am învățat mai multe 
decât de la profesori, care îți 
predau din rutină.... Așa a fost 

Motto: ''întunecând întunericul, / Iată / porțile luminii"
l Nichita Stănescu - "Haiku ”\_______________________________ - •
să fie...

Gheorghe Tomozei redă o 
mică anecdotă cu Nichita în albu
mul memorial apărut la "Viața 
Românească” în anul 1984: 
"...Cineva l-a supărat. Un scriitor 
care nu e chiar scriitor, ci mai 
degrabă un trăitor în Mercedes, 
somptuos automobil despre ca
re Nichita pretinde, călcând pro
verbul, precum că ulciorul nu 
Mercedes la apă.

- Lasă-I, bre, zic.
Nichita: îl las.
-Vai de capul lui, zic.
Nichita: Ascultă-ncoa, bă

trâne: ăsta o să fie toată viața 
ministru, da 'noi o să fim poeți 
toată moartea!"

Anecdota este dureros de 
reală. Cu zâmbetul pe buze po
etul a intrat în eternitate, împăcat

Un alt fapt ce se cuvine re
marcat sunt interpreții ce au 
evoluat, pionii principali ai ori
cărei manifestări artistice, oa
meni obișnuiți - elevi, tineri 
maturi, femei și bărbați cu di 
verse îndeletniciri, care își las: 
la o parte preocupările zilnice, 
nu puține, pentru a participa 1; 
repetiții, iar mai apoi la 
concursuri uneori departe de 
casă. De această dată, locul 
repetițiilor îl constituie bise
ricile, pentru că în marea lor 
majoritate corurile sunt bise
ricești, dar și școlile... Amintim 
în acest sens corurile de femei 
din Bucium Chioar și cel din 
Șomcuta Mare, ambele din ju
dețul Maramureș care au îm
brăcat cu atâta drag costumul 
popular pe care îl poartă la 
Hora satului, dar și pe stradă. 
Amintim, de asemenea, corurile 
parohiilor I și II din Orăștie, 
parohiei din Crișcior, Catedralei 
ortodoxe "Sf. Nicolae” din 
Deva, al bisericii din Oravița, 
Consiliului Județean Hunedoa
ra, corul mixt Brad ș.a. O impre
sie aparte prin interpretare și 

cu sine, cu ființa sa, cu rana 
lumii.

De drag de Nichita, am scris 
pentru ora de limba română un 
eseu de 20 de pagini, despre 
poezia modernă, pe care l-am 
citit asptWOi meu profesor, chiar 
la ora de limba română și care, 
uimit, m-a lăsat să-l citesc până 
la capăt, aproape întreaga oră și 
am avut și am strania impresie 
că el, profesorul, de modă ve

che, el care ne-a învățat atâtea, 
învăța împreună cu mine lecția 
de teoria relativității în poezia 
modernă română. A fost lucrul 
cel mai plăcut pentru adoles
centul din mine...

Când sunt trist, când sunt 
abătut, pun discul editat de 
"Electrecord" și ascult vocea 
poetului chemându-ne la eter
nitate. E un disc mai vechi, ce 
face alianță cu un pick-up și mai 
vechi, dar vocea e nouă de fie
care dată și parcă mi se adre
sează.

Proiectul lui Nichita de a 
scrie o poezie deschisă, o operă 
deschisă, trebuie urmat, e un 
proiect îndrăzneț, care antre
nează poet și cititor, care face 
să se vadă duhul cuvântului, al 
cuvântului de la început de lume.

ținută au lăsat corurile de copii 
ale școlilor generale nr. 1 și 2 
din Brad, cele două coruri ale 
Liceului de Artă dih Deva, co
rul de copii din Arad, ale stu
denților din Alba Iulia, Timi
șoara, dar și "Armonii tinere” 
din Petroșani.

O notă aparte de apreciere 
merită dirijorii formațiilor pen
tru sutele de ore de repetiții, 
pentru repertoriul promovat - 
piese de muzică sacră și co
linde, cu un grad ridicat al in
terpretării în cursul căreia unii 
nesfiindu-se să aducă în prim- 
plan soliști cu voci calde și bo

Corul din Șomcuta Mare - Maramureș
Foto: Traian MÂNU

Restul impune omului să ceară 
iertare cerului și îngerului ne
văzut, care te însoțește.

Nichita a avertizat poporul 
poeților și pe activiștii sufe
rinței: "Nu-I vede nimeni pe 
poet. / Unii nu-l văd pentru că 
nu au vedere. / Alții nu-l văd 
pentru că nu au inimă. /...

Poetul nu este de băut, 
deci nu-l înțelegem!/ Poetul nu 
miroase cum floarea // Cum 
putem să-l înțelegem, / cum 
putem să luăm ceea ce nu mi
roase ca floarea / drept 
floare?/”

Acest avertisment este 
mereu actual, poetul nu este 
om politic, nu este consilier lo
cal, nici preot, dar are lucrarea 
sa, are revelația sa și mereu 
primește mesaje pentru ceilalți, 
pe care ceilalți nu le vor re
cepta, nu le vor accepta, sunt 
mesaje care schimbă sufletul, 
lucrare mult mai importantă de
cât averea noastră cea de 
toate zilele.

înainte de a pleca dintre 
noi Nichita a scris: "Să ningă 
peste noi cu miei doar astăzi / 
să ningă inima din noi / Noi nici
odată nu am fost noroi...”, iar 
ultimul vers - "plecat dintre ele 
-", repetat de trei ori, ca într-o 
înviere, pentru că nu suntem 
noroi, noroi, noroi...

Constantin STANCU

W SOWN 
tosotrr...

Dacă ne bântuie curiozitatea să privim creația Ninei 
Ceranu strict din perspectiva titlurilor celor șapte cărți 
publicate până în prezent, vom avea surpriza unei des
coperiri oarecum bizare...Deci, întâi, "corpurile delicte": 
ÎNTOARCERE CU BUCURIE, CÂMPIE ÎNSORITĂ, SINGU
RĂTATE ÎN DOI, CIMITIRUL NEVOLNICILOR, VIAȚA ÎN 
ITHACA, UMBRA ISCARIOTEANULUI și ultimul roman 
publicat în 1999, CARTEA MORȚILOR. Evident, nu am 
inclus aici CRINUL, COFETĂRIE PENTRU DOAMNE, fiind 
vorba despre o antologie ...Ce observăm ? Că, la un mo
ment dat, a intervenit un ceva care a stricat, pare-se, o 
anumită ordine a lucrurilor și, drept consecință, după “în
toarcerea cu bucurie” într-o..."câmpie însorită", a urmat 
constatarea anxios-revelatoare a “singurătății în doi”; iar cu 
acest al treilea nume de carte, întreaga construcție a titlurilor 
ia o întorsătură deliberat-semnificativă cu implicite, impor
tante și deseori amplificate ramificații existențiale în eco
nomia creației; în acest fel, de cele mai multe ori, textul 
poartă cu sine permanenta valoare a narațiunii, dar nu și

Nina Ceranu: CARTEA MORȚILOR Editura Augusta, Timișoara, 1999
unghiul sau unghiurile tradițional-intime ale primelor două 
volume din care este abordată tematica. Ca idee de expe
riment psihanalitic, dacă unim cu o simplă linie titlurile de 
după “Câmpie însorită", vom da peste o mulțime de ele
mente comune unui context reprezentativ pentru prozatoare 
în această a doua etapă din evoluția ei. Și să vedem consti
tuent: “cimitir, nevolnici, umbră, morți”... în totală contra
dicție cu "întoarcere, bucurie, câmpie, însorit"...Nici celebra 
Ithaca nu se abate prea mult de la idee! Desigur, scopul 
rândurilor de față nu este de a analiza semnificația titlurilor, 
dar, consider eu, ar fi nedrept să facem abstracție de ches
tiunea îh sine, pentru că ne obligă chiar și lectura obișnuită

gate cunoștințe de specia
litate. în acustica foarte bună 
a Catedralei ortodoxe din 
Orăștie, locul de desfășurare 
al festivalului, totul a sunat 
dumnezeiește. Se cuvine să 
amintim pentru strădania, pre
gătirea, talentul pus în slujba 
frumosului pe dirijorii, în ma
rea lor majoritate profesori: 
Nicolae Icobescu, Gheorghe 
Bercea, Maria Simion, Cor
nelia Circo, Emil Mărgineanu, 
Horațiu Alexandrescu,Dorel 
Pârău, Iulian Nedelea.

Minei BODEA

(fâră ideea de analiză) a scrierilor, ca oglindă a unei evoluții 
care poate constitui temă pentru o altă discuție. După acest 
cam lung preambul, să povestim și despre Cartea morților - 
roman cu care Nina Ceranu intră cu profesionalism în 
teritoriul ocupat de elita prozatoarelor contemporane. Este - 
și nu cred să mă înșel - al doilea volum dintr-o serie de 
scrieri dedicate unui perimetru geografic și sentimental cu 
rădăcini adânc înfipte în sufletul și conștiința prozatoarei. In 
cea mai mare parte, personajele din Umbra Iscarioteanului 
își continuă viața și în Cartea morților: Emil sau/și clanul 
Greceștilor...Insă nu aceasta e principala problemă, desigur, 
ci modul în care Nina Ceranu își etalează calitatea de 
romancieră, cum își construiește eroii și, în mod cu totul 
special, cum știe să creeze atmosfera, mediul ambiant în 
care urmează să se petreacă ceva: “Preșuri îmbâcsite de 
praf, un pat neașternut, unde se odihnea un bătrânel cu 
părul alb colilie, atârnându-i în bucle bogate, lucru rar întâlnit 
la etatea aceea, c-o față palidă ca de ceară, ce se termina 
c-o barbă ca de patriarh(...)"(p.73). Evident, și fiindcă veni 
vorba despre atmosferă, conținutul cărții justifică în mod 
ideal titlul romanului fie și numai dacă ne referim la dialo
guri în mare parte, și explicabil, nu-i așa ?, cuprinse între 
ghilimele, deci înlesnind cititorului supoziții alunecânde spre 
fabulos...Și cred că e cazul să amintesc aici - de altfel am 
mai spus-o și cu altă ocazie, Nina Ceranu are o știință a 
conversației pentru care mulți autori ar trebui să o invidieze. 
Revenind la personaje, câteva dintre ele - Fana, Elena* 
Nikos și, desigur, Emil - sunt cele în jurul cărora se țese 
întreaga poveste, numai că avem de-a face cu identități 
marcate de simțiri maladive; iar trăirile lor se constituie într- 
un mesaj bizar care poate fi înțeles și ca un semnal de 
alarmă asupra unui fapt real, și anume: noi toți suntem în 
pericolul de a fi infestați cu virusul unei boli speciale, un fel 
de “nebunia secolului" la propriu..."Elena ieșise pe prispa 
casei și privea îngândurată, li văzu, dar nu-i băgă în seamă. 
Ajunsese într-o stare de imobilitate sufletească. In jurul ei se 
puteau întâmpla lucruri grave, fără să aibă puterea să 
participe efectiv la ele.(...) Era obosită și deprimată“(p.191). 
Acest citat este o mostră sau un argument care să stâr- 
neasbă pofta lecturării unui roman oarecum insolit din 
punctul de vedere al conceperii sale.

Dumitru HURUBĂ

Corul Catedralei ortodoxe “Sf. Mihail și Gavril" din Orăștie Corul Școlii generale nr. 2 Brad
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feroviarilor va paraliza 
mineritul din Valea Jiului

Mineritul din Valea Jiului va fi paralizat curând dacă greva 
feroviarilor nu va înceta grabnic. La stațiile CFR de la uzinele de 
preparare a cărbunelui din Valea Jiului 500 de vagoane pline cu 
cărbune, echivalentul a 17 garnituri de tren, așteaptă să plece 
către termocentralele din țară, în special înspre Mintia, iar 
silozurile de la exploatările miniere sunt suprapline.

Având în vedere faptul că posibilitățile de stocare în zonă a 
cărbunelui extras sunt limitate, iar producția de cărbune de la 
minele din Valea Jiului poate fi livrată beneficiarilor numai pe 
calea ferată, în cazul în care circulația trenurilor nu va fi reluată, 
minerii din Valea Jiului riscă să intre în vacanța de iarnă mai 
devreme cu 2 săptămâni față de data prevăzută - 24 decembrie.

Traian Basescu și-a ținut 
una din promisiunile 

făcute Văii Jiului
La ultima vizită făcută în Valea Jiului, ministrul 

Transporturilor, Traian Băsescu, a făcut o promisiune pe care 
a și ținut-o, în sensul că s-au alocat cele 3 miliarde necesare 
reparațiilor la podul pește râul Sălătruc de pe DN 66.

“Acest pod a fost realizat la solicitarea mea către ministrul 
Traian Băsescu și este o lucrare deosebită pentru orașul 
nostru deoarece era un punct unde circulația era îngreunată și 
se produceau multe accidente" - a declarat primarul 
municipiului Petroșani, Carol Schreter. (M.F.)

Târgul Cadourilor de Crăciun
(Urmare din pag. 1) 

de cultură din municipiu, o altă 
manifestare, de mai largă 
amplitudine - Târgul Cadourilor 
de Crăciun.

Aflată la a ll-a ediție, și care 
de acum se vrea o permanență 
în preajma sărbătorilor de iarnă, 
manifestarea reunește pește 30 
de societăți comerciale din județ, 
care expun spre vânzare o 
gamă largă de produse: 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării, dulciuri, fructe, 
porțelanuri, cosmetice, cărți, CD- 
uri, ornamente pentru Pomul de 
Crăciun, diverse alte cadouri.

Deschis ieri, la ora 12,00, în 
prezența unor oficialități 
municipale și județene,

O prezență... frumos mirositoare la Târgul Cadourilor de
Crăciun - cea a SC Leo SRL Deva, cu produse diverse de 

parfumerie, după preferințe fi după pungă.
Foto: Traian MÂNU

\, / Vineri
'(prj IO decembrie

ROMÂNIA 1
9.00 TVR lași 10.05 O 

vedetă., cu cântece (r) 10.35 
Casa mea (r) 11.05 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 Fotbal Steaua 
București - Slavia Praga (rez. 
tur-retur) 14.00 Jurnal 14.15 
CiberFan 14.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 15.00 
Scena 15.30 Em. în limba 
germană 18.05 Jumătatea ta 
(cș) 19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Comandați și condamnați 
19.10 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Meteo 20.55 
Doi băieți, o fată și o pizzerie 
(s, ep. 10) 21.20 Știrile de 
sâmbăta asta 22.35 Omul de 
nicăieri (s)

TYR 2
8.25 Documentar istoric 

10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 Născuți printre animale 
sălbatice (do) 11.00 Familia 
Simpson (s) 11.30 Trupa DP 2 
(mag. muz.) 13.00 Ultimul tren 
14.00 TVR Craiova 14.30 TVR 

k Cluj-Napoca.15.00 Obsesia (s, 

conducători de instituții, agenți 
economici, alte persoane fizice. 
A participat o delegație din 
China, din orașul înfrățit cu 
municipiul Deva. Târgul 
Cadourilor de Crăciun a fost 
punctat cu un moment de 
paradă a modei, prezentat de 
Style Models Agency Deva, cu 
produse ale fabricilor de 
blănuri Vidra-Favior Orăștie și 
Vidra-Confex Hunedoara. Pe 
parcurs, până la data închiderii 
- 23 decembrie 1999 - vor 
avea loc și alte manifestări 
artistice, sportive, recreative.

în 22 decembrie aici, va fi 
organizată marea tombolă a 
târgului, care va acorda 100 
de premii surpriză.

ep. 108,109) 16.30 Santa Bar
bara (s) 18.00 Care pe care 
18.40 Personalități 19.15 
Călătorind prin țară 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Spe
cial '98 20.55 Film artistic 22.20 
Lumea sportului 23.05 Minunea 
creației lui Dumnezeu (II) 

antena i
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ultimul ep.) 11.00 Mount 
Royal (s, ep. 9, 10)13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Pretender (s) 
14.00 Decepții (s) 15.00 
Răsfățata (s, ep. 3, 4) 17.00 
Știri 17.25 Dragostea învinge 
(s, ep. 76,77) 19.00 Observator 
20.00 Greșelile trecutului 
(dramă SUA '94) 22.00 
Observator

PRO TY
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Zonă interzisă (f.a. SUA 1992)
12.30 O căsnicie perfectă (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 82) 13.50 Ani

Programe TU - sâmbătă și duminică
Sâmbătă

11 decembrie

TVR 1
9.10 Ursulețul Winnie 

(d.a) 10.30 Vă place 
filmul? 11.00 Art-Mania
12.45 Muzica da capo al 
fine 13.30 Lumea și noi 
14.00 Arca Marinei 16.30 
Asasinate celebre (do) 
17.25 Teleenciclopedia 
18.10 Mare schim
bătoare (s, ep. 6) 19.00 
Perechea potrivită 19.30 
Carol și compania (s) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, 
Surprize (div.) 22.20 
Jurnalul de noapte 23-25 
Săptămâna sportivă 
23.35 Secrete pericu
loase (thriller SUA 1993)

TVR 2
9.00 Osia lumii 10.30 

Curier de ambe sexe 
11.15 Quasimodo (d.a) 
11.40 Muzică populară 
12.00 TVR Timișoara
13.30 Cronica Ama- 
zoniei (s) 14.30 Atlas. 
Mozaic internațional 
15.00 Roadele mării (s, 
ep. 8) 16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Personalități 18.35 
Documentar Național 
Geographic 19.30 
Divertisment 20.20 
Teatru TV prezintă: 
“Lewis și Alice” 22.00 
Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei (d)

ANTENA 1
9.00 Hochei (rezumat) 

10.00 Casa de piatră 
11.00 Orient Expres 
(talkshow) 12.59 Decen- 
nium 13.00 Cu Țopescu 
de la A la infinit (mag.) 
(d) 17.50 Fashion Club 
18.00 Dragostea învinge 
(s) 19.00 Observator 
20.00 Scut uman (f.a 
SUA ’91) 21.45 La mulți

de liceu (s, ep. 69) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 Fa
milia Bundy (s) 15.15 Nisipurile 
din Miami (s) 16.10 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Spitalul Chicago Hope 
(s, ep. 34) 18.30 Urmărire 
generală 19.00 Reforma la 
români 19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Dosarele X (s, ep. 133) 
21.00 Profiler - psihologia 
crimei (s, ep. 15) 22.00 
Chestiunea zilei

PRIMA TY
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 13.00 
Politica de mâine (r) 15.00 
Exploziv (r) 15.30 Tradiții (r) 
16.00 Viața în direct 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 Film 
artistic

AGASÂ
7.30-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră

ani, Vouă! 22.00 
Observator 22.30
Pierdut și regăsit (co. 
Anglia 1979)

PRO TV
9.00 Tânărul rffrcule 

(s) 10.00 Lois și Clark (s, 
ep. 52) 11.00 Promotor
11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Prietenii 
tăi (s, ep. 99) 13.30 
Dharma și Greg (s) 
14.00 Generația PRO 
(div.) 15.00 Clubul 
condamnaților (s) 15.45 
Xena, prințesa răz
boinică (s, seria 4, ep. 
70) 16.30 Fete de bani 
gata (s) 17.00
ProFashion (mag.) 
19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Vacanța Mare la 
PRO TV 21.00 Camarazi 
de arme (f.a SUA 1998) 
22.55 Știrile PRO TV 
23.00 OZ - închisoare 
federală (s, ep 15)

Duminică
12 decembrie

TVR /
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki 
Miki... 11.00 Viața 
satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.30 De luni 
până duminică 14.15 
Divertisment 16.00 Haz 
cu lumea televiziunii 
(p. II) 16.25 Auto Club 
17.00 Blankenese (s, 
ep. 11) 17.50
Spectacolul lumii 18.20 
Trupa de șoc 19.00 
Perechea potrivită 20.00 
Jurnal. Meteo 20.25 
Duminica sportivă. 
Fotbal 21.50 Revenirea 
(co. SUA 1991) 23.30 
Jurnalul de noapte

(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) 20.30înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Calea 
spre fericire (dramă Italia 1995)

HB©
10.00 Dorința unei mame 

(dramă SUA ’97) 11.30 Sărutul 
care ucide (thriller SUA 1997)
13.30 Forța de reacție (f.a. SUA 
1998) 15.00 Războiul siliconului 
(co. SUA ’97) 16.30 Ziua 
Independenței (f. SF SUA 1996) 
19.00 Dracula: Un mort iubăreț 
(co. SUA 1995) 20.30 Surorile 
Abbott (dramă SUA 1997) 
22.15 Crime la indigo (thriller 
SUA 1995) 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s. er.)

TELE 7 DEY A
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9 15 

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

TVR 2
9.00 Orizont spiritual. 

Insula Paștelui (do)
9.30 Giacomo
Casanova (do) 10.25 
Personalități 10.30 
Quasimodo (d.a) 11.00 
Arca lui Noe 11.30 TVR 
lași 14.30 Mapamond 
15.00 Film serial 16.00 
Obsesia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 18.35
Timpul trecut (do) 19.35 
Retrospectiva 
Premiilor APTR, 1994 
20.50 Integrale 21.50 
Film artistic 23.25 
Personalități

ANTENA 1
9.00 Desene animate 

10.00 Godzilla (s, ep. 
25, 26) 10.45 Aventurile 
iui Sindbad (s) 11.30 
Buni prieteni 12.15 
Seria Stan și Bran: 
Ochi pentru ochi (co. 
SUA 1935) * La pescuit 
(co. SUA 1932) 13.00 

uminica în familie
17.30 Dragostea 
învinge (s, ep. 79, 80) 
19.00 Observator 19.50 
TeleEurobingo Show
22.30 E rândul meu 
(co. SUA 1980)

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra 11.00 Destine 
celebre 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 14.00 
Chestiunea zilei 14.15 
Echipa mobilă 15.00 
Monstrul apelor
(thriller SUĂ 1996, p. II)
16.30 Beverly Hills (s) 
17.3ÎF S uper Bingo (d) 
19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, 
ultimul ep.) 21.00 
Specialistul (f.a. SUA 
’94) 23.00 Revenire la 
viață (dramă SUA ’90)

15.15 Teleshopping 18.00 
Deva Mix 19.00 injustiție 20.00 

Actualitatea Tele 7 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Lumea în clipa 
2000 23.20 Tentații 0.00 Știrile 
locale 0.00 Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50 - 07.00 

Știri locale (r) 07.00-

10.00”Bună dimineața, PRO TV 

e al tău!” (coproducție) 10.00- 

10.45 Program comercial PRO 

TV Deva 17.00-17.30 Știrile 

PRO TV București (coproducție 

și insert Știri Deva) 19.30-20.30 

Știrile PRO TV București 

(coproducție și insert Știri

Deva) 2 ’..20-22.30 Știri pe scurt

PRO TV Deva
Red J:ț

dificărire
ia nu-și asumă mo- 
ulterioare interve

nite înlprogramele postu-

iierescep
Vineri, IO decembrie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Acceptați cadouri doar de 
la cineva care nu vă e 
indiferent și nu vă angajați la 
ceva care să vă pară rău. Nu 
amestecați familia într-o 
afacere riscantă.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Sunteți prea reținuți de 

parcă ați fi condamnați la 
dietă. La locul de muncă 
certuri mărunte vă tulbură 
apele. Mai bine e să rămâneți 
neutri.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)
Doamnele sunt mai 

interesate de activitățile 
familiale decât de cele 
profesionale, motiv pentru care 
trec din greșeală în greșeală.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Puteți comite erori mărunte 

la slujbă și față de partener și 
nu admiteți că nu aveți 
dreptate. Fiți mai înțelegători, 
căci veți avea nevoia de ajutor.

Z) LEU
(23.VII - 22.VIII)
Vă luptați cu vise 

neplăcute. Vizitați-vă rudele 
mai îndepărtate și veți afla 
lucruri interesante. în afaceri 
aplicați noile cunoștințe.

O FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

Chiar dacă doriți să vă 
schimbați un obiect casnic 
sau mașina veche, nu e 
momentul pentru o asemenea 
achiziție sau schimb.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Aveți nevoie de mișcare 
dar nu exagerați. Schimbările 
vor fi în favoarea dv. Seara 
vă vine ideea financiară 
salvatoare. Nu neglijați 
partenerul.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Impresia că totul este 
admis, deviza “trebuie să-mi 
trăiesc viața” vă domină. Vă 
așteaptă o surpriză plăcută.

Z) SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Ziua se arată favorabilă. 
Vor deveni realitate chiar și 
acele dorințe păstrate în 
secret, prea excentrice 
pentru a le face publice. 
Evitați excesul.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Vă îngrijiți de sufletul altora 
și n-aveți timp pentru 
gândurile dv. Este un fel de 
apărare în rezolvarea 
conflictelor sentimentale.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu aveți parte de surprize. 
Totul decurge echilibrat și 
armonios, munciți cu poftă. 
Perioada e bună pentru 
activități intelectuale, călătorii 
și relații noi.

O PEȘTI
(19.11 - 20.III)
Folosiți-vă memoria 

uluitoare memorând
discursuri sau căutând rapid 
argumente într-o
controversă. Nu exagerați cu 

ycreația" oratorică.

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

• La mulți ani, sănătate, 
multă putere de muncă, 
domnului Dan Viorel, din 
Bacea, la aniversarea fru
moasei vârste de 75 de ani, 
îi urează cu drag familia.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, Miorița. Tel. 094/ 
646815.(7965)’

• Vând apartament două 
camere lângă Piața rușilor, 
Micro, preț negociabil. Tel. 
092784554 sau 231466. 
(7971)

• Vând casă mare, 4 ca
mere, garaj, baie, gaz, apă, 
grădină cu pomi, viță de vie. 
Preț 450 milioane, negociabil, 
Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 
231(6365)

• Vând ARO 10, 4x4, an 
'abricație 1990, preț in-

'mativ 1500 DM. Tel.
36, 8-15. (7964)

• Vând autoturism Cielo, 
an fabricație 1996,40.000 km 
la bord, cu accesorii. Tel. 
217512, după ora 15. (7962)

•Vând VW.LT.28 Diesel, 
1981, înmatriculat, avariat 
față. Informații tel. 054/ 
223950,094/644178 (OP)

TOMBOLA ANULUI

- 
Lr

| _ \ / A r-< x-J Q!/ n Cni //->• Vând Skoda Favorit, 
1991, neînmatriculată. 
Informații tel. 054/223950, 
094/644178. (OP)

Vând dubită VW, 9 locuri, 
înmatriculată, preț negociabil, 
tel. 656441. (8351)

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

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

• Vând, decodez și repar
pe loc și foarte ieftin celu
lare GSM. Tel. 094859958. 
(20588)_________________

• Vând talon Dacia 1300, 
1310, plus motor și cutie de 
viteză. Ivan Dorin, Vorța, nr. 
41.(7957)

• Vând două chioșcuri
aluminiu de 16 mp fiecare, cu 
posibilități de modulare, 
vizibile Piața Gării Deva, 
stația de autobuz. Relații tel. 
211500.(7963)_______ '

• Vând două mașini cu
sut industriale. Deva, tel. 
213476 sau 626698.(7970)

• Nou! Tărâțe în amestec 
cu șrot de floarea soarelui, 
preț 1750 lei/kg, Hune
doara, bd. Libertății, nr. 2, 
tel. 054/716237, între 9-18. 
(6362)

1
/

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

• Vând minigatere pentru 
bușteni până la 1 m dia
metru, model deosebit. Tel. 
094/613900. (OP)

• Vând, montez, repar 
centrale termice Vaillant, 
boilere (gaz). Tel. 719797 
(6364)

OFERTE SERVICII
• Mai este o lună și veți 

completa o fișă fiscală. 
Sunteți pregătiți? DUAL vă 
oferă programul de salarii 
cu fișele fiscale și noile 
state de plată. Relații tel. 
230449. (7854)

• Firma ALTEX angajează 
șofer categoria B. Condiții: 
studii medii, cunoștințe 
mecanică auto, experiență 
în domeniu, vârsta maximă 
35 ani, domiciliul 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. 
Relații la 033/210671, șef 
birou personal.

F1

• S.C. Karioca SRL Ora
dea, cu activitate de confecții 
îmbrăcăminte, cu sediul în 
Brad, comuna Crișcior, ju
dețul Hunedoara, imobil 
situat îrf incinta IM Gura- 
barza, angajează: Contabilă, 
vârstă între 25-35 ani, studii 
superioare, dțpmiciliul în 
Brad, cunoscătoare a unei 
limbi străine (scris și vorbit, 
engleză, franceză, germană). 
Ingineră textilistă, studii 
superioare, vârstă între 27-35 
de ani,cunoscătoare a unei 
limbi străine (scris, vorbit, 
engleză, franceză, germană), 
cu obligația de a locui în 
imobilul firmei sau cât mai 
aproape. Scrisoarea de 
intenție însoțită de C.V. sunt 
depuse la sediul societății 
Karioca SRL Oradea, str. G. 
Enescu, nr. 5, fax: 059/ 
316400, tel. 059/316401, 
059/ 316402, 059/316403, 
059/316404.

DIVERSE
• Se vinde la licitație 

publică, în data de 15 de
cembrie 1999, la sediul 
Judecătoriei Deva, imobilul 
compus din casă, curte și 
grădină situat în Bârsău, nr. 
87. Prețul de strigare, 
50.000.000 lei. (80665)

PIERDERI
• Pierdut carnet șomaj pe 

numele Casian Gyula Csaba. 
Se declară nul. (7966)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Popescu Daniel 
Constantin. Se declară nul. 
(20662)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Marina Aron. Se 
declară nul. (20663)

• Pierdut diplomă baca
laureat, eliberată de Liceul 
Teoretic Hunedoara, pe nu
mele Buzatu Cristina Elena. 
O declar nulă. ( 6366)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 6 ani de 
când buna noastră soție, 
mamă, soacră și bunică

DOMNICAFILIPESCU
ne-a părăsit pentru tot
deauna. Anii au mai stins 
durerea dar golul pe care I- 
a lăsat în sufletele noastre 
a rămas la fel de mare, iar 
amintirea sa va rămâne 
veșnic în sufletele noastre. 
Odihnească-se în pace. 
Parastasul va avea loc 
duminică, 12 decembrie, la 
Biserica din Orăștioara de 
Jos.

• Amintim celor care I- 
au cunoscut că se împli
nește un an de la trecerea 
în neființă a celui care a fost 
un bun soț și tată

ARMIN PĂCURAR
Comemorarea are loc în 

data de 12 decembrie, la 
Biserica din Archia. 
Dumnezeu să-l odihneas
că. Rodica și Simion. (7955)

PUBLICITATE

• Cu adâncă durere în 
suflet, Gicu soț, Doru și 
Adrian, fii, Camelia și 
Domnica, nurori, Răzvan și 
Adriana, nepoți, anunță că au 
trecut șase săptămâni de la 
încetarea fulgerătoare din 
viață a celei carea fost

POPAELISABETA 
(BETY) 

o minunată soție, mamă, 
soacră și bunică. Comemo
rarea va avea loc în ziua de 
11 decembrie 1999, ora 9, la 
biserica din str. Popa Șapcă, 
Hunedoara. Dumnezeu să’o 
odihnească în pace! (6363)

• Dumnezeule, greu e să 
rămâi singură și cu sufletul 
neîmpăcat, la pierderea 
celui drag, soțul

VICTOR DAN
în 16.12.1999 se împli

nește un an de când m-a 
părăsit pentru totdeauna. Nu 
te voi uita niciodată! Soția 
Viorica Dan. Parastasul la 
cimitirul din Baia de Criș.

DECESE
• Soția Maria împreună 

cu copiii Laurean și Liviu 
anunță trecerea în neființă 
a bunului lor soț și tată

NEGRILĂADAM
înmormântarea are la 

azi, 10 decembrie 1999, i 
satul Boz. Dumnezeu să 
odihnească. (7967) '

• Familia Mihail și Liari 
Popescu mulțumesc ti 
turor celor care le-au fo: 
alături în clipele grele și a 
condus pe ultimul său 
drum pe cel care a fost

prof. VALENTIN 
OPREA

J

Hațega
-UAIHTÂRȘIT DE

Farmacii de serviciu
La sfârșitul acestei săp

tămâni în municipiul Deva va 
fi de gardă farmacia Ana 
Farm, situată în str. Mă- 
răști, bl. 24, tel. 624817.

în zilele de 11-12 decem
brie a.c. hunedorenii vor pu
tea apela la serviciile farma
ciei Robinia, str. M. VI- 
teazu, tel. 713537. (Cr.C.)

TOMBOLA ANULUI 
2000

PREMII DE
150.000.000 LEI! Oferta Mileniului!

Scrie-ți pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul și 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 In 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 In urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necăștlgătoare rămase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
șl la posturile de radio.
Tombala adresaazâ numai persoanelor peste 3 8 ani.

K’

Haleflana
* BERE-TRADITIE SI PUTERE!BERE-TRADIȚIE Șl PUTERE!

Aboneaza-te la Connex pana la 31 decembrie 1999!
Vei beneficia de conectare si primele 3 luni abonament gratuit! 
Vei participa la Marele concurs Nissan !

Te vei bucura de surprizele pregătite de RofflDUS1DCSS.

Si toate acestea la un preț do^sarbatoarc: ‘ ț
Telefoane GSM de calitate incepandfcujj C/ 

Nokia 3210 la 165$*

BUSINESS CENTER
Beiul 1 Decembrie Bl.C parter

Tel/Fax 054 - 233637/233638
‘Fata TVA. in limita stocului dlipODihil li nunii cu ikoumtoi Cana:
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Expresia unui mod de ^iatâ
“Este foarte caracteristic 

pentru cultura japoneză faptul 
că anumite manifestări, 
anumite aspecte de viață, în 
aparență cu totul minore, în 
realitate pornesc din timpuri 
atât de îndepărtate și din zone 
psihice atât de intime, de 
adânci, de statornice, încât 
capătă marca calitate de a ne 
releva adevăruri extrem de 
subtile, de sugestive, de 
profunde asupra spiritului 
japonez și a stilului culturii 
japoneze. In seria acestor 
aspecte - minore, dar tipice - 
se înscrie de pildă stilul 
locuinței japoneze; sau artele 
lor tradiționale, cum este 
arhitectura grădinilor ori 
aranjamentul florilor în 
interiorul casei (ikebana); sau 
acea ceremonie a ceaiului” 
(Ovidiu Drâmba).

Despre aceasta dtn urmă 
am putut afla nu doar din 
cărți, ci participând la “Serata 
japoneză” organizată de 
curând de către Secția de artă a 
Bibliotecii Județene “Ovid 
Densusianu” Hunedoara- 
Dcva și de Asociația- 
FRADEV, la care au fost 
invitați Kazuko Yamaguchi 
Diaconu (sociolog) și Paul 
Diaconu, președintele 
Fundației “Niponica”. 
Revenind în Deva după opt 
ani de zile, cei doi oaspeți s- 
au transormat în amfitrioni, 
prezentându-ne cea mai 
importantă dintre artele 
tradiționale japoneze: “o artă 
foarte complexă care este la 
un loc un spectacol, un ghid 
de comportament moral și 
social, un cod de norme 
japoneze; ea deschide 
orizontul spre dansul, 
teatrul, pictura, gândirea, 
cultura și limba japoneză”.

începând cu selectarea 
oaspeților și alegerea 
momentului de desfășurare, 
nimic nu este lăsat la voia 
întâmplării în pregătirea, 
servirea și consumarea 
ceaiului; fiecare gest și obiect 
își are rostul și rolul său. 
Totul este minuțios șf riguros 
executat, trebuind respectate 
patru principii: respectul, 
curățenia, liniștea și armonia 
din suflete și din’exterior. 
Japonezii consideră că 
ceremonia ceaiului (adusă la 
nivel de artă de către cel mai 
marc maestru al său, Seino-no 
Rikyu, în urmă cu cinci 
secole) îi exprimă cel mai bine 
și mai direct, aproape jumătate 
din populația Japoniei 
practicând astăzi acest ritual. 
Europenii îl învață și ei în 
cadrul celor 26 de școli 
naționale iar începând de- 
acum doi ani bucureștenii (în 
special studenți) surit instruiți 
chiar de Kazuko Yamaguchi, 
în cadrul unui curs de 
ceremonie a ceaiului.

Momentul desfășurat la 
Deva s-a dovedit cu adevărat o 
evadare din cenușiul cotidian 
în “spațiul” simbolic al unei 
civilizații foarte bine 
individualizate, moment 
savurat și Ia propriu de către 
cei prezenți prin degustarea 
tradiționalului ceai verde 
japonez...

Georgeta BÎRLA

Pregătirea ceaiului japonez - o artă.
Foto: Traian MÂNU

Ciriiiineziiii dliiir roii
lai Devai

O delegație din 
Yancheng, China, intre- 
prinde în aceste zile o vizită 
în Deva și județul Hune
doara. încă de acum un an 
între municipiul Deva și 
Yancheng a fost semnat 
protocolul de înfrățire. După 
această ,,căsătorie" a 
urmat vizita oficialităților 
deveni la Yancheng, ca 
acum în pragul sărbătorilor 
de iarnă să fie rândul părții 
chineze să vină la Deva.

Scopul este acela de a 
dezvolta relațiile dintre cele

două orașe. Se au în 
vedere relațiile econo
mice, culturale. La pri
mirea delegației chineze, 
care s-a desfășurat Ieri, 9 
decembrie ' la Primăria 
Deva, au participat 
primarul Mircia Muntean, 
consilieri locali, oameni 
de afaceri. Delegația din 
China condusă de 
președintele Comitetului 
Congresului Popular din 
Yancheng, a fost com
pusă din oficialități, 
oameni de afaceri. (S.P.)

Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE

Numele:__________________________________
Prenumele:________________________________ |
Localitate:________________________________ |
Telefon:_____________________ B.I._________ |
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta |

| de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la j 
i concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participai 
i la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1 
I putând câștiga unul din premiile puse în joc.I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Transport Internațional 
persoane spre:

• Germania • Austria • Elveția • Italia 
Autocarele firmelor
• Double T • Schinker • Kessler • PLETL
Vâ stau la dispoziție zilnic informații,

rezervări bilete și plecări: Agenția Deva, Piața 
Gării, tel/fax 211411.

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 „Devacomb” SA Mintia
Vinde la licitație în ziua det

21.12.1999, ora 10.00, una magazie 
de cereale cu terenul aferent din 
fața ei. Documentația se găsește 
la sediul societății din str. Gării, nr. 
26, Mintia.

f,/ poți sâr^

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

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: ■ ELECTROCAR - Str. 1 Decembrie. 1918 Nr. 87 
■ ELECTROSAAR - Str. Avram lancu Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.

Din 24 noiembrie, 5% reducere

pentru cele mai bine vândute
mașini de spălat

FL 242 AWG 640■4

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

Preturile din magazine ale acestor produse includ reducerea.
t

Vă așteptăm in magazinele:
a

Deva
Simal Exim - Complexul Comercial Celtral 
Flanco - Bd. Decebal, Bl. S £
Mondo - Bd. Decebal, Bl. R, parter 1 

Satelit - Str. Avram lancu, Bl. HI fi
Simal Exim - Bd. Decebal, Bl. 22, partea 

Vulcan ’ 1
Electrostal - Str. Mihai Viteazul, nr. 44 <■

1

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

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85

_____—__________________ _______________ _______—


