
lectură

Atenție Ia drapel!
Consilierul local Ovidiu Jurca a propus în 

urmă cu câteva zile, într-o ședință a Consiliului 
local Deva, adoptarea unei hotărâri prin care să 
se instituie obligativitatea persoanelor juridice de 
a arbora la sărbătorile importante ale țării 
drapelul național, cu precizarea sancționării celor 
care, dintr-un motiv sau altul, uită acest... 
amănunt patriotic. Subiectul a incitat la discuții. 
Toți au salutat propunerea, dar i-au diferențiat 
amenzile. Să se dea, să nu se dea... Parcă nu 
cade bine să se dea amenzi pentru carențe de 
patriotism, apreciau unii. Ba să se dea, să se- 
nvețe minte, erau de părere alții.

Mai mult, unul a considerat necesar ca 
drapelul tricolor să fie arborat în permanență pe 

principalele instituții și clădiri din municipiu, nu 
doar la sărbători, și să fie înnoit atunci când i se 
degradează culorile, părând steagul altui stat. 
Altcineva a mers mai departe, menționând că 
ar fi bine ca oficialitățile, consilierii înșiși, la urma 
urmei toți românii să învețe imnul național și să- 
I intoneze la manifestările speciale.

S-a adoptat hotărârea obligativității 
arborării drapelului României fără aplicarea de 
sancțiuni pentru cei care n-o fac. Primarul 
Devei, Mircia Muntean, a adus o completare 
interesantă: “Primăria va confecționa drapele 
și le va da instituțiilor, care au res
ponsabilitatea arborării lor”. Atenție, deci, la 
drapel! (D.G.)

Rezerva valutară a BNR era, la sfârșitul lunii 
noiembrie, de 1,4 miliarde de dolari

Rezerva valutară a Băncii Naționale a României 
(BNR) a scăzut, în luna noiembrie, cu 157,5 milioane de 
dolari față de octombrie, ajungând la 1,4024 miliarde de 
dolari.

Diminuarea rezervei valutare este urmarea plăților 
pentru: rate și dobânzi scadente la datoria publică 
internă și externă, directe și garantate de Ministerul 
Finanțelor, în sumă totală de 70,3 milioane de dolari; 
datorii externe scadente contractate de BNR de 37,1 
milioane de dolari; intervenții nete pe piața valutară ale 
BNR de 34,1 milioane de dolari; alte plăți nete - 
diminuarea rezervelor minime obligatorii în valută 
constituite de băncile comerciale, cotizații, comisioane 
bancare - în sumă totală de 15 milioane de dolari, 

precizează un comunicat al BNR.
Rezerva de aur a crescut la 102,6 tone, dar în 

condițiile evoluției prețurilor internaționale valoarea 
rezervei a scăzut ușor la 967,2 milioane de dolari.

Rezervele internaționale ale BNR - valută, plus aur 
- s-au situat la sfârșitul lunii noiembrie la aproape 2,4 
miliarde de dolari.

Rezerva valutară- a BNR de la sfârșitul lunii 
noiembrie este mai mare cu 100 de milioane de dolari 
peste nivelul de la 31 decembrie 1998. în condițiile în 
care în anul 2000 România are un serviciu al datoriei 
externe mult mai scăzut decât cel care a fost în acest 
an, rezerva valutară este suficientă pentru a face față 
plăților.
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• El: începând de azi, 
vreau să fac din tine 
femeia cea mai fericită 
din lume.

Ea: O să-mi lipsești, 
dragule...

'------------------------------------------------------------

Un guvern 
numit speranță

Toată lumea cunoaște de acum circul 
produs în guvernul României de către 
persoane din afara instituției, în principal 
de la președinția țării și de la vârful 
PNȚCD. Prin ieșirile sale intempestive la 
rampă cu declarații și propuneri aiuritoare, 
prin goma afișată și conducerea statică, 
stângace a Executivului, Radu Vasile a 
ajuns după numai un an și opt luni în 
situația de a nu mai fi agreat și acceptat în 
funcție. în primul rând de către persoane 
influente din însăși conducerea PNȚCD (în 
special Remus Opriș și Nicolae lonescu 
Galbeni, din motive de bucătărie internă) și 
chiar de către șeful statului, Emil 
Constantinescu, în vizorul căruia se află de 
o bună bucată de vreme. Drept pentru 
care s-a procedat în mod brutal și cu 
încălcarea Constituției, președintele 
revocându-l din funcție pe premier prin 
lovitura de berbec pusă la cale, de 
depunere a demisiilor direct la Cotroceni 
de către miniștrii PNȚCD și PNL, făcând 
guvernul nefuncțional.

Măsura a fost, este contestată în 
continuare de Radu Vasile, de o serie de 
politicieni și specialiști, în timp ce autorii 
puciului o consideră legală. Sfătuit greșit 
de locotenenții săi, șeful statului a numit 
imediat un premier interimar, în 
persoana lui Alexandru Athanasiu, apoi, 
după consultări cu liderii partidelor din 
coaliția aflată la putere, l-a agreat la 
cârma executivului pe guvernatorul 
Băncii Naționale, Mugur Isărescu, 
adoptându-se și o nouă structură a 
guvernului, cu cinci secretari de stat în

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Cu acest “titlu” am primit din partea dlui 

loan Șortan din Crișcior o scrisoare 
detaliată despre intenția unor persoane care nu 
s-a putut materializa. Semnatarul scrisorii este 
unul din cei șapte membri ai unui comitet de 
construcție constituit în urmă cu un sfert de 
veac când s-a realizat Școala Generală din 
Crișcior. Aceste persoane au dorit ca în această 
toamnă școala să-și aniverseze cei 25 de ani de 
existențâ, prilej cu care pe clădire să fie montată

Scrisoare comentată 
"Povestea unei 

placi aniversare" 

o placă aniversară pe care să scrie alături de 
“vârsta” instituției și numele celor din comitet. 
Aniversarea nu a avut însă loc. Dar ceea ce-i 
nemulțumește mai tare pe cei șapte este faptul 
că atât directoarea școlii cât și Consiliul local 
și primarul din Crișcior nu sunt de acord, în 
opinia dumnealor, cu această recunoaștere 
publică.

Foarte succint acesta este conținutul 
scrisorii în care se exprimă nemulțumirea celor 
șapte pensionari (foști învățători, tehnicieni, 
un preot). Firește că am luat legătura cu 
persoanele despre care ni se scrie că nu 
manifestă “puțină bunăvoință”. Dna Maria 
Boitoș, directoarea Școlii Generale Crișcior, 
mărturisea că nici Consiliul local nici 
Inspectoratul Școlar Județean n-au fost de 
acord cu punerea acșstei plăci, așa cum 
realizatorii ei au văzut la mănăstiri. Iar dacă s- 
ar lua în considerare și alte contribuții, o astfel

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

Faptul că de zece ani în țară nu se mai 
realizează prea multe apartamente sau 
obiective social-economice nu înseamnă că nu 

se mai construiește nimic, nu înseamnă, cum 
insinuează unii, că inspecțiile de calitate în 
construcții, lucrări publice, urbanism și 
amenajarea teritoriului nu mai au obiect de 
activitate. Au. Și încă unul important, complex, 
cu multiple direcții de acțiune și mari 
responsabilități sociale.

* _______________________

Disciplina de 
execuție a 

construcțiilor 
și viața lor

Le vom releva" pe scurt din consultarea 
unui raport al preocupărilor și realizărilor 
ICLPUAT Hunedoara și din discuția cu 
inspectorul șef al acesteia, ing. Mihai Șahiu. Am 
aflat astfel că în perioada care a trecut din an, 
specialiștii instituției au efectuat un număr de 
aproape 400 de controale la o serie de agenți 
economici, pe linia respectării reglementărilor 
legale privind proiectarea și execuția unor 
lucrări de construcții, 70 de controale la stațiile 
și laboratoarele de betoane, urmărind calitatea 
acestor materiale de construcții - toate în scopul 
realizării unor obiective solide, trainice, estetice, 
economicoase. Inspectorii hunedoreni au 
controlat (face parte integrantă din activitatea 
lor) derularea lucrărilor în timpul execuției 
construcțiilor și modul de comportare a acestora 
în exploatare, deoarece se fac, în ultima vreme, 
o serie de modificări ale anumitor clădiri, care le 
pun în pericol soliditatea, existența. De 
asemenea, s-au întreprins, se întreprind

Dumitru GHEONEA
. (Continuare în pag. 2)

Program de 
dezvoltare a 

zonelor rurale 
în prezent zonele urbane se confruntă 

cu dificultăți aproape insurmontabile: 
șomaj, probleme de alimentare cu apă 
rece, caldă, încălzire, evacuarea apelor 
uzate și tratarea lor, transportul și 
depozitarea deșeurilor menajere etc. In 
aceste condiții creșterea în continuare 
a numărului de locuințe noi, construite 
în orașe, cu fonduri cu dobânzi 
subvenționate, pentru a crea noi și noi 
“consumatori urbani”, este o măsură 
sinucigașă. Aceste familii de tineri, ce 
vor fi stabilizați în orașe, vor pretinde (pe 
bună dreptate) să beneficieze de toate 
serviciile aferente unei vieți civilizate la 
bloc, iar în final, vor cere și bani să le 
poată plăti și să mai și trăiască...

în loc de aceasta, din fondurile 
Agenției Naționale pentru Locuințe, ale 
consiliilor locale și județene sau din alte 
surse de finanțare existente, ar fi posibil 
să se achiziționeze gospodării (respectiv 
case, împreună cu un lot de pământ 
agricol) în zonele rurale din jurul 
orașelor, unde un număr important de 
case au fost practic părăsite și pământul 
lăsat nelucrat.

între timp, se pot identifica familii 
tinere, care doresc să-și ia soarta în 
mâini și să încerce o viață nouă, activă 
și responsabilă. Aceștia vor urma un 
curs intensiv de noțiuni de bază în 
agricultură și zootehnie. La sfârșitul

Griin Gheorghe, 
director general al CCI Hunedoara

(Continuare în pag. 2)

De data aceasta avem 
de-a face cu Revelionul 
2000. Nu e ca altădată. Cifra 
impune o sărbătoare ca 
atare. Altceva ca până 
acum. Va fi așa?, Suntem 
pregătiți să luăm cu asalt 
acest sfârșit de an?

Cu puține zile înainte ca 
febra sărbătorilor de iarnă 
să ne cuprindă cu adevărat, 
am fost curioși să aflăm cum 
se pregătesc unii dintre noi 
pentru acest lucru.

M.N.. pensionară, Deva: 
“Sunt singură, fără 

Jamilie. Mă chinui să-mi fac 
sărbătorile mai plăcute. Dar 
cum să mă descurc cu 
atâtea cheltuieli pe cap? O 
să stau acasă și o să mă uit 

Ja televizor. Aș vrea să mă

Deși anul 2000 Date la ușa, nici aceste 
sărbători nu vor fi mai deosenite de altele
pot duce la un restaurant de 
Anul Nou. Cum nu am bani 
pentru aceasta o să stau 
acasă. Deși ar trebui să fie 
un Revelion mai-special, nu 
o să fie totuși diferit față de 
alți ani. Mi-aș fi dorit ca și 
orașul să arate altfel. Să 
simțim că intrăm într-un nou 
an. Nici măcar un cadou nu
mi pot permite. Ce să mai 
cumpăr carne pentru o 
friptură bună de Crăciun? 
Probabil alții o duc mult mai 
bine decât mine."

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
k_________________________________________________________ A

SJ2- Bârsău, șomeră:
“Cu doi copii și fără 

serviciu nu ne permitem să 
sărbătorim așa cum s-ar 
cuveni. Vom sta toată familia 
acasă. Nici eu și nici soțul nu 
lucrăm, așa că nu sperăm 
decât să fim sănătoși. în rest, 
nimic special."

VQ^ muzeograf, Deva:
“Noi petrecem

Revelionul cu colegii. 
Crăciunul acasă. Aș fi vrut să 
pot pleca la munte, dar ca 
de obicei nu am banii 
necesari să-mi satisfac 
această dorință. Parcă nici 
nu vine anul 2000. Nici 
orașul nu e împodobit mai 
frumos ca în alți ani."

M.P.. muncitor, Deva: 
“Nu credeți că în acest an 

lucrurile ar fi trebuit să fie 
-altfel? Ceva care să ne 
sară în ochi și să ne spună 
că trecem în anul 2000. 
Crăciunul îl voi petrece în 
sânul familiei. Revelionul 
încă nu știu. Dacă aș avea 
posibilitatea l-aș petrece în 
New York. închiriam un 
avion și colindam întreg 
globul și tot într-un 
Revelion o țineam. Din ’89 
încoace la noi în oraș nu 
se întâmplă nimic deosebit 
de sărbătorile de iarnă. Ce 

face Primăria, de ce nu 
împodobește orașul mai 
deosebit? Pe statui știe să 
cheltuiască banii."

M.F.. patron. Hunedoara: 
“Crăciunul îl voi petrece 

acasă, împreună cu familia, 
și ca în anii precedenți vom 
merge cu colinda pe la 
prieteni. Ca de fiecare dată, 
Revelionul îl sărbătorim tot 
acasă. Mi-ar fi plăcut să pot 
pleca într-un loc cu climă 
caldă, dar nu îmi pot 
permite. Acum, când mai 
sunt doar câteva zile până 
la Crăciun, municipiul 
Hunedoara arată mai rău 
ca în alți ani."

Sorina POPA 
Cristina CÎNDA
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(in guvern numit 
speranță

(Urmare din pag. 1)

preajma premierului, doi de 
la PNTCD și câte unul de 
la PD, PNL și UDMR

Nu trebuie plâns pe 
umerii lui Radu Vasile. Deși 
mulți am avut încredere în 
el, pe parcurs s-a dovedit un 
prim ministru slab și probabil 
-că trebuia detronat. însă nu 
era momentul acum, când 
Europa ne dă binețe, și nu 
prin metode abjecte și 
nedemocratice. Sunt lucruri 
care nu dau bine imaginii 
țării, nu-i avantajează câtuși 
de puțin pe politicienii șj 
guvernanții noștri. Mai este și 
încăpățânarea lui Radu 
Vasile de a-și da demisia 
(pentru că oricum partida 
este pierdută), așteptând a 
doua variantă de părăsire a 
poștului - moțiunea de 
cenzură, supusă atenției 
parlamentului, care nu-f 
prea încântă pe țărăniști și 
care prelungește agonia 
guvernului acum, la sfârșit și 
început de an, când sunt 
atâtea treburi de rezolvat.

în sfârșit, se crede că 
noul guvern, cu miniștri 
vechi, poate reprezenta o 
speranță pentru țară, în 
importantele sale demersuri

europene. Este însă greu 
de crezut că un om, chiar 
și de anvergura profesio
nală, morală și 
internațională a lui Mugur 
Isărescu, va putea revigora 
rapid un organism 
anchilozat și inabil, cum 
este acum guvernul 
României, cu atât mai mult 
că, nefiind înregimentat 
politic, noul prim ministru 
va avea destule bariere din 
partea .’specialiștilor” de la 
vârful partidelor, atât de 
grijulii cu ei înșiși, dar mai 
puțin sensibili la interesele 
țării, cum o dovedesc cu 
prisosință, indiferent de 
culoare politică.

Guvernul Isărescu 
poate fi doar unul de 
tranziție, care să 
pregătească viitoarele 
alegeri, pe care opozița le 
dorește anticipate. Până la 
închiderea ediției ziarului 
nostru atâta se știa despre 
mișcările Executivului din 
ultimele zile. Cum va arăta 
el exact și când va intra în 
pâine vom afla în foarte 
scurt timp. Dă Doamne să 
fie bine! Și Domnul (UE) 
ne dă, însă nu ne bagă și 
în traistă... fără proiecte și 
programe.

"Povestea unei placi 

aniversare'
(Urmare din pag. 1)

de placă ar trebui să-i includă 
pe toți oamenii comunei nu 
numai pe cei din amintitul 
comitet. întrucât s-au opus atât 

autorități le locale cât și 
inspectoratul căruia școala îi e 

-subordonată, dna directoare le- 
a sugerat celor șapte să-i 
menționeze într-o monografie. 
Aceasta ar putea fi prezentată 
în primăvară când școala va 
putea fi aniversată (după ce se 
găsesc fonduri pentru 
zugrăvirea și primenirea sa).

L-am abordat și pe dl loan 
Bașa, primarul din Crișcior. 
Dumnealui declara că intenția 
celor din comitet a pus-o în 
discuția Consiliului local care n- 
a fost de acord cu ca. Același 
răspuns negativ l-a primit și din 
partea Prefecturii. De aceea le- 
a propus să fie trccuți în cartea 
de onoare a școlii în care ar 
merita să figureze și cei care au 
lucrat efectiv la ridicarea acesteia 
nu doar cei care i-au mobilizat.

La aceeași concluzie - că pe 
placă trebuie trecuți doar anii 
(de construire și aniversare) - a

ajuns toată lumea. Dl Dorin 
Crișan, inspector general ad
junct al Inspectoratului Școlar 
Județean, referitor la această 
problemă, mai afirma că “așa 
ceva nu se poate; nu se 
practică.” Cei șapte sunt 
fondatori nu ctitori și oricum 
astfel de practici existau doar 
în Evul Mediu în cazul 
bisericilor. Nici contribuția 
financiară a acestor persoane 
n-a fost mai marc decât a 
celorlalți, așa că trecerea lor 
într-o carte de onoare a școlii 
ar fi suficientă.

Am redat pozițiile și 
argumentele celor acuzați de 
lipsă de bunăvoință cât și ale 
forurilor de decizie, care 
concordă în acest caz. De altfel 
n-am întâlnit o asemenea placă 
pe nici o instituție de 
învățământ sau de alt gen. Ce 
vor face cei șapte cu placa? 
De ce au făcut-o fără să aibă 
certitudinea că va fi pusă pe 
școală? - sunt întrebări pe care 
ar fi trebuit să și Ic pună 
înaintea oricărei alte inițiative. 
S-ar fi evitat supărări 
ulterioare.

(Urmare din pag. 1)

Consecvent acțiuni vizând 
respectarea disciplinei în 
urbanism și în execuția anumitor 
lucrări publice - pietruirea 
drumurilor comunale, alimentările 
cu apă în mediul rural, modul de 
păstrare a stării tehnice a 
monumentelor - și nu în ultimul 
rând felul în care se cheltuiesc 
fondurile alocate realizării 
construcției de locuințe și de 
obiective publice.

Sigur, toate acțiunile 
întreprinse și controalele 
efectuate se soldează cu o 
serie de constatări negative, cu 
măsuri și sancțiuni menite să 
determine limitarea abaterilor 
tehnice și legislative, să asigure 
calitate și eficiență în toate 
aceste domenii. De pildă, în 
perioada trecută din an s-a 
procedat la oprirea a peste 60 
de lucrări și refacerea altor 
aproape 80, au fost suspendate 
mai multe autorizații de 
construcție, s-au aplicat amenzi 
contravenționale însumând 
circa 300 de milioane de lei.

- Sunt, într-adevăr, o serie 
de probleme și în domeniul 
construcțiilor, lucrărilor publice, 
urbanismului și amenajării

Disciplina de execuție a 
construcțiilor si viata lor

teritoriului - releva dl Mihai 
Șahiu. Eforturile noastre, 
conjugate în multe puncte cu 
ale autorităților locale și 
județene, urmăresc rezolvarea 
acestor probleme sau măcar 
limitarea consecințelor negative 
pe care le generează. Și aș 
spune că în bună măsură 
reușim.

- De la nivelul organismului 
'care vă coordonează
Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului - s-au 
lansat în ultima vreme câteva 
inițiative interesante, între care 
înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe și inventarierea 
construcțiilor cu grad de risc 
seismic, probabil sub impulsul 
temerii produse de 
catastrofalele cutremure de 
dată recentă din Turcia. în 
județul Hunedoara există 
asemenea clădiri?

- Mai întâi aș vrea să spun
că avem inventariate un număr 
de 49 de obiective care 
prezintă major In

» »
exploatare, îndeosebi în minerit 
și în siderurgie, însă 
beneficiarii lor nu dispun de 
resursele financiare
necesare pentru a le 
consolida și a le conferi în 
continuare siguranță în 
exploatare. Construcții mari, 
clădiri importante sau blocuri 
de locuințe cu grad major de 
risc seismic, în urma 
cutremurului dio anul 1977, nu 
avem în județ. La nivelul țării 
au fost expertizate și 
inventariate 3200 de clădiri 
aflate în această situație, cele 
mai multe în Capitală, între 
care 110 blocuri, care 
urmează să fie inscripționate 
în vederea trecerii la 
consolidarea lor. Nu înseamnă 
că pe noi, în județ, nu ne 
preocupă viața construcțiilor. 
Tocmai de aceea urmărim cu 
maximă atenție comportarea 
lor în exploatare, în timp, și 
intervenim atunci când diferite 
cauze le pun, într-un fel sau 
altul, existenta în pericol.

Farmacii de serviciu
in zilele de 18-19 

decembrie a.c., la Deva, va fi 
de gardă farmacia Artemis 
situată în bdul Decebal, bl. 240.

în aceeași perioadă la 
Hunedoara serviciile vor fi 
asigurate de farmacia Arnica 
din str. A. lancu, nr. 3, bl. 137, 
tel. 713045. (Cr.C.)

Oferta Mileniului!
\boncaza-tc la Conncx 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 RoiTlDUSlIieSS.

u toate acestea la un preț de sarbatoare:
Telefoane GSM de calitate incepandfcuj) îtz 

Nokia 3210 la 165$*

BUSINESS CENTER
Bdul I Decembrie Bl.C parter 

TeJ/FDx 054 - 233637/233638 < CONNEX
* !••• TVA •• Um** •• •• Cmiii.

Program de 
dezvoltare a 

zonelor rurale
(Urmare din pag. 1)

cursului, se încheie un 
contract cu ei, prin care 
aceștia cumpără un 
“pachet” care include 
casa, pământul și un set de 
utilaje agricole de bază (un 
motocultor și uneltele 
agricole necesare într-o 
gospodărie).

Tinerii vor beneficia de 
o perioadă de grație de 
circa trei ani, după care vor 
începe să plătească ratele, 
cu dobânda subvenționată 
de stat.

Avantajele acestei 
soluții sunt multiple:

• costul unui
apartament cu trei camere 
la bloc, în oraș, este de 
circa 240 milioane lei, în 
timp ce costul unei 
gospodării ia țară este de 
circa 50-70 milioane lei, iar 
echipamentul agricol de 
bază se poate achiziționa 
cu circa 30 milioane lei. 
Astfel, din suma cu care la 
oraș se rezolvă problema 
unei singure familii, la țară 
se poate rezolva problema 
a două familii.

• în loc să se creeze 
o familie de “consu
matori”, apar două familii 
de “producători”. Aceștia, 
chiar dacă vor întâmpina 
niște dificultăți deosebite, 
vor putea cel puțin să 
trăiască, fără a mai fi 
obligați să facă greva 
foamei în fața prefecturii, 
cerând să “li se dea” un 
serviciu, un salariu sau pur

și simplu bani pentru a nu 
muri de foame.

• ar începe descon
gestionarea orașelor, 
micșorând presiunea 
asupra furnizorilor de 
utilități, scăzând în același 
timp și infracționalitatea 
urbană prin dispariția unor 
potențiali “dezră
dăcinați”.

• ar începe feno
menul de repopulare a 
satelor, întinerind 
semnificativ populația 
îmbătrânită din zonele 
rurale.

• ar apărea o 
“pătură” de tineri 
agricultori și crescători de 
animale care, cu puțin 
sprijin logistic, ar fi 
capabili ca, în scurt timp, 
să ridice nivelul cantitativ 
și calitativ al producției 
agricole.

• din banii econo
misiți sau din programe 
interne sau internaționale 
ar merita să se reabiliteze 
infrastructura rurală prin 
modernizarea căilor de 
acces, introducerea apei 
curente, a canalizării etc., 
ridicându-se semnificativ 
nivelul de civilizație al 
satului românesc.

S-ar părea că 
propunerea “este prea 
frumoasă ca să fie 
adevărată”, dar tocmai 
pentru că este așa, merită 
să fie cel puțin încercată, 
fără să mai pierdem timpul 
cu analize și discuții câre 
nu duc nicăieri...

A

GOLDEN PAGES

Ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

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

Nu sta 
că-ți stă 
norocul!

Nu sta!
Înscrie-teîn Pagini Aurii 

de Hunedoara, 
ediția 2000 - 2001 

și norocul în afaceri 
îti va ieși în cale. » t

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

pentru că 

22
decembrie 

’ este ultima zi 
de înscriere. 

Mai stai?

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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* Noi si Europa

s-au deschis, depinde 
numai nai când îAom intra

România a fost acceptată Să înccapa «cgocicrilc 
de aderare la Uniunea European-,, reuniunea de la 

I Helsinki fiind din acest punct de 'la-,. un succcs 
pentru români. Fără alte condiționări . farl 
recomandări suplimentare, țara noastră a fost invita^ 

[ să ia parte la procesul care în mod normal ar trebui să 
| o aducă în rândul marii familii europene. Desigur, 

demararea procesului nu înseamnă automat admiterea 
| României, discuțiile putând ti lungi și anevoioase. Este 
I nevoie, o știm cu toții, de ani mulți până când țara 

noastră va fi cu adevărat pregătită să acccadă în 
Uniune. Trebuie mai întâi să ne facem lecțiile din 
punct de vedere economic, din punctul de vedere al 
armonizării legislative și instituționale și abia apoi 
vom putea să sperăm că vom fi acceptați. în caz 
contrar, dacă țara noastră ar fi acum primită în 
organizație, ar fi un adevărat dezastru atât pentru noi, 
cât și pentru Uniunea Europeană. Dar ce înseamnă în 
fapt începerea negocierilor și, mai ales, cum ne va 
afecta pe noi acest proces? Pentru că trebuie 
menționat că nici nu a fost luată decizia la Helsinki și 
unii dintre politicienii dâmbovițeni s-au și grăbit să-și 
revendice meritele succesului.

în primul rând este important să menționăm că 
drumul spre comunitatea europeană înseamnă 
îndepărtarea îndoielilor și a incertitudinilor, iar 
România știe acum că va face parte integrantă dintr- 
un marc proces ce se desfășoară la scara întregului 
continent. Românii trebuie să înțeleagă că nu vor mai 
ti lăsați pe alături, că nu vor mai ti cei din “zona gri”, 
iar Europa nu mai este doar un vis prea îndepărtat. 
Negocierile sunt etapa în care țara noastră va fi 
sprijinită financiar, logistic și politic pentru a-și putea 
armoniza legislația și economia cu standardele 
europene. De acum încolo nu vor mai fi doar vorbe, ci 
vor fi mai multe fapte. Dincolo de sprijinul financiar 
extrem de important, respectiv 700 de milioane de 
dolari anual ca. sume ncrambursabilc pentru ajustarea 
structurală și încurajarea investițiilor, Europa se va 
implica în mod direct în conceperea și îndrumarea 
programelor economice care vor conduce România 
spre ceea ce înseamnă bunăstarea europeană 
occidentală. De asemenea, din punct de ycdcrc eco
nomic România va avea un atu în plus în demersurile 
ci pentru obținerea unor finanțări de pe piețele externe 
de capital, devenind mai sigură și pentru potențialii 

investitori străini.
Dar aderarea la Uniunea Europeană înseamnă șt

imele sacrificii. Este vorba despre mediul concurcnțial. 
Nu se mai poate concepe o economic care nu respectă 
cu strictețe legile concurenței. Iar producătorii români ' 

trebui să învețe să facă lucruri de calitate cu care să | 
poala -oncura pe piața europeană. Altfel țara noastră , 
nu va a,^cva jccat debușeul pentru excedentul de 
produse occia^,(a|c devenind deci doar niște 
consumatori. Suntem ^Cvoiți nc adaptăm rigorile 
economici de piață și alune. Cll siguranță că vom avea 
un viitor în interiorul comunuujj europene. Pe de 
altă parte, nici Europa nu ar avea ncvo-. jc 0 tar5 carc 
se limitează la consum, dar carc nu produc altceva 
decât șomaj și instabilitate. Și, atunci când roir^nii 
vor avea de lucru, când vor începe să o ducă mai bine, 
nici presiunea asupra Europei nu va mai fi atât de 
marc. S-a ajuns în cele din urmă în cancelariile 
occidentale la concluzia că este mai bine să fie 
sprijinită financiar țara noastră, să fie integrată în 
procesul european, decât să se încerce la nesfârșit 
înălțarea unor garduri tot mai greu de sărit pentru 
noi. Nimeni nu va mai vrea să-și părăsească țara dacă 
o va duce bine aici.

Așadar, privită pe ansamblu, decizia de la 
Helsinki este cu siguranță una foarte bună pentru 
țara noastră. Europa va avea un rol din ce în ce mai 
important, în timp ce America și instituțiile ci 
financiar-cconomicc vor avea un rol din ce în ce mai 
redus. Banca Europeană de Dezvoltare și în general 
instituțiile financiare și economice ale Europei vor 
conta și vor deveni vioara întâi în relațiile noastre cu 
occidentul. FMI, cu politica sa falimentară, se va 
supune deciziilor europene în ceea ce privește țara 
noastră. Acest aspect, pe lângă celelalte amintite 
deja, este cu siguranță un succes.

Este necesar totuși să înțelegem un lucru și anume 
că, așa după cum spuneam și în titlu, Europa nc-a 
deschis porțile, dar numai de noi depinde când vom 
intra. Poate fi peste 5, peste IO sau poate peste I5 
ani. Din păcate, pentru omul simplu efectele deciziei 
de la Helsinki nu se vor vedea imediat, dar cu siguranță 
că ele vor apărea și se vor face simțite nu peste multă 
vreme.

Andrei NISTOR

Tot mai mujți dintre cei aflați deja la pensie 
reclamă că nu li se iau în considerare anumite 
perioade de lucru. Unul dintre aceștia este și 
Nicolae Birău din Brad, lată de ce este nemulțumit 
acesta:

"Sunt pensionar de la 1 decembrie 1995. La 
întocmirea dosarului de pensionare nu au fost luate 
în considerare perioade de activitate din cartea 
de muncă pe motiv că nu am prezentat și 
adeverință de la locul unde am efectuat aceste 
activități. Am încercat să obțin adeverință de la 
exploatările respective, dar arhivele nu se mai 
găsesc. în perioada de care e vorba sunt incluse 
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încet, încet se refac pagubele 

inundațiilor•
Din calea apelor ce s-au răsculat în această 

vară nu au rezistat nici gospodării, nici drumuri și 
nici chiar oameni. La Ohaba Sibișel și Sibișel 
apele au luat cu ele culturi întregi, iar drumurile 
nu au scăpat nici ele. Drumul ce leagă Sânpetru 
de Sibișel a fost practic distrus de ape. Ca să fie 
refăcut, Guvernul olandez a venit cu un ajutor de 
600 milioane de lei. Reparația s-a executat pe o 
distanță de 7 km. Astfel sătenii din Sibișel și 
Ohaba - Sibișel nu mai riscă să rămână izolați.

Sărbătoarea satului
Anul 2000, conform celor declarate de mai- 

marii comunei Râu de Mori, va începe bine pentru 
locuitorii de aici. După ce vor trece sărbătorile de 
iarnă, pe 7 ianuarie 2000 la Clopotiva va fi 
sărbătoare mare. Atunci se vor aniversa 640 de 
ani de la atestarea documentară a satului 
Clopotiva. Sărbătoarea satului se vrea un motiv de 
bucurie după un an în care oamenii au fost greu 
încercați de soartă. (S.P.)

1415 zile pentru care eu nu beneficiez de 
cuantumul de pensionare. Deși m-am adresat 
Ministerului Muncii pentru rezolvarea problemei, 
nu am primit nici un răspuns."

Ne-am interesat pentru dumneavoastră și 
iată ce am aflat. Remus Roman, șef serviciu Pensii ț 
din cadrul DMPS Deva, are un răspuns pentru j 
dumneavoastră:" Perioadele lucrate în 1959, j 
1960, 1961, 1964, 1967 și 1968 ca zilier nu au ț 
fost luate în calculul vechimii în muncă pentru că 1 
nu ați prezentat adeverințe cu zilele defalcate ‘ 
pe luni și dovada că unitatea unde ați fost angajat i 
în perioadele respective a achitat contribuția la t 
asigurările sociale. Fără acestea nu se poate să j 
luăm în calcul acele perioade lucrate.".

Așadar, vom răspunde cititorilor noștri de j 
fiecare dată când au probleme de acest gen. i

Sorina POPA |

La Hunedoara, alcooli' 
J face din nou victime 

\ Suiogan Dani 
[ și-a omorât [

nevasta
Un fapt dramatic s-a întâmplat 1 

miercuri seara ia Hunedoara. I

i 
i
I
I

I
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Suiogan Dan de 34 de ani tată a nu 
mai puțin de cinci copii minori și-a 
omorât soția cu cuțitul.

Din primele cercetări rezultă că 
soția sa Aurora Dorina, în vârstă de 
33 de ani, a fost înjunghiată mortal 
cu cuțitul, iar această tragedie în 
familia Suiogan s-a produs pe fondul 
consumului exagerat de alcool și al 
unor conflicte anterioare între cei doi 
soți. După comiterea infracțiunii de 
omor Suiogan Dan a fost reținut de 
către Poliția Municipală urmând a 
se emite un mandat de arestare.

I
■

I 
I
I I 
î
I
I'
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Cazul nu mai necesită prea | 
I multe comentarii. Cert este că ■ 

excesul de alcool ia mințile • 
| oamenilor, iar atunci când aburii | 
I acestuia se risipesc apar regretele. I 
! Dramatic rămâne și faptul că în ! 
I pragul sărbătorilor de iarnă peste I 
| familia Suiogan s-a așternut o mare | 
■ dramă. Cinci copii pe drumuri, mama ■ 
* moartă, iar tatăl arestat. (C.P.)

CONNEX, singurul serviciu GSM care oferă service rapid și eficient

Când telefonul nu
mai merge, merge 

CONNEX SERVICE

Dacă ți s-a defectat telefonul mobil, sună la 01/302-2222* sau la *222* și 
cheamă salvarea pentru telefoane. Telefonul** va fi preluat de acasă sau de 
la birou.

Specialiștii noștri, pregătiți să-l trateze în regim de urgență, îl vor face bine 
în cel mai scurt timp. Iar tu îl vei primi înapoi în stare perfectă. Simplu, 
sigur și fără costuri de transport. Numai prin CONNEX SERVICE!

Service de calitate, garantat de CONNEX.

* apeluri gratuite de la telefon mobil CONNEX
** lista modelelor de telefoane pe care le reparăm cuprinde peste 90% din telefoanele vândute de CONNEX

CONNEX
Viitorul Suni Bine



Știri din Râu de 
Mori

TRANSPORT
DEFICITAR

Ca în mai toate localitățile 
situate la distanțe conside
rabile față de oraș, și la Râu 
de Mori transportul în comun 
este în suferință. în acest mo
ment, sătenii din Ohaba Sibișel 
pot ajunge la Hațeg doar cu 
autobuzul de dimineață, 
având o singură posibilitate de 
întoarcere, la ora 15 după 
amiază. Un bilet pe ruta aceas
ta costă 8.000 de lei, bani multi 
pentru omul de la țară. De
plasările din Ohaba Sibișel în 
satele învecinate și chiar în 
centrul de comună Râu de Mori 
se desfășoară greoi. Neexis
tând mijloace de transport, oa
menii sunt nevoiți să străbată 
pe jos kilometri întregi. Ruta 
Râu de Mori - Clopotiva - Ha
țeg pare a fi mai animată, cele 
trei autobuze fiind legate de 
programul elevilor.

AJUTOARE SOCIALE
în comuna Rău de Mori 

locuiesc o sumedenie de fa
milii nevoiașe. Pentru multe 

■ dintre acestea singurul sprijin 
financiar vine din partea Pri
măriei și reprezintă ajutorul 
social. Dacă în anii 1997 și 
1998 existau în plată nu mai 
puțin de 240 de dosare, după 
anchetele sociale efectuate 
de instituțiile abilitate, numărul 
acestora s-a redus. La ora 
actuală mai beneficiază de 
ajutor doar 140 de asistați 
social. Lunar, valoarea alo
cată ajutoarelor sociale se 
ridică la 20 de milioane de lei. 
Din lipsa fondurilor, Primăria 
nu a putut onora la timp plata 
ajutoarelor sociale, restanțele 
urmând a fi achitate cât mai 
curând posibil.

Cristiria CÎNDA 
» •

1 N

Ati vizat autorizațiaJ J
sanitară de 

funcționare?
Direcția de Sănătate 

Publică Deva anunță agen
ții economici care nu șl-au 
vizat pe anul în curs auto
rizația sanitară de funcțio
nare, că acest lucru mai 
este posibil până la data 
de 22 decembrie 1999.

Conform Legii 98/ 
'994, modificată cu Ordi- 

I Guvernului nr. 109/ 
99, funcționarea unită

ților de orice fel fără viza 
ASF se sancționează cu 
amenzi cuprinse între 

. 5.000.000 - 30.000.000 lei. J

r ■>

S.C. SIDERMET S.A.
(ALAS

cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17A 
organizează în data de 14 ianuarie 2000, ora 

12,00, LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferte în 
plicuri sigilate, pentru executarea bilanțurilor de 
Nivel I și Nivel II, în vederea privatizării.

La licitație pot participa în calitate de ofertanți 
persoane fizice sau juridice, române sau străine, 
care îndeplinesc condițiile prevăzute în caietul de 
sarcini.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul 
societățiii contra sumei de 500.000 lei + TVA.

Ofertanții vor face dovada consemnării la dispoziția 
societății a garanției de participare în valoare de 
5.000.000 lei, care se plătește la casieria societății.

Informații se pot obține de la sediul societății, 
Biroul Mecano - Energetic, tel. 054/ 730560 - 
730561, interior 554.v ________________ _______________

Prezentare de carte' 
pentru copii

Grădinița din Viile Noi 
găzduiește astăzi, la ora 10, 
prezentarea cărții pentru co
pii “Lumea literaturii pen
tru copii", semnată de 
Ecaterina Nan. Alături de 
copii și de directoarea insti
tuției, Smărăndița Mogoș, se 
vor afla părinți, elevi ai Școlii 
Generale, la o manifestare 
sponsorizată de Partidul 

k Alianța Civică. (G.B.J

I 
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I
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I
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I
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Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE ’ .

A Asigurarea Populară 
zzzai. Română SA
Prin cele 12 tipuri standard de asigurare, Societatea 
noastră de asigurare - reasigurare creează o serie de 

avantaje:
• Protecție maximă prin reactualizarea 

valorii bunurilor asigurate • Primele de 
asigurare pentru orice poliță emisă se pot 
achita integral sau în rate • Flexibilitate în 
negocierea condițiilor și a primelor de 
asigurare • Protecție suplimentară a asigu
ratului prin contracte de reasigurare înche
iate cu reasiguratori internaționali de 
renume. 4

ateElsS&frassr
Odată cu rănii a» aărbălaritai da UnUL 
In (aaiauraniala McDonald'a' puia(i 
tacarca aaadwlch-urila MrCaaatry'.

* jailor McCaaatry - fnir-a chiflă 
pufouă. alături da muftaz fi caapl 
pioaapăiă, Jaaiaz McCanatry ara a 
gualoaaă falia da oaina da porc. ■

a MsCaBabry' pJăcazaa «aia dublă ș 
pantra oă auid 2 falii d« cama da pazei j 
Pantru da plina aatiaiacția a tuluror i 
(junnanxDoc I

Sandwich cu carne de porc Restaurantul 
fBtraffii fanții

C Zilnic cititi^\ 
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VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală M1M7 1500 EK-I 
este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Caracteristici:
Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a 

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

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

la magazine și 1.400 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

■S Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine 
al bonului, codul casierului, codul fiscal al agentului 
economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală) 

Interfețe pentru cupîare la calculator, -cântar electronic, 
cititor optic

■S Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC 

SA Deva
PREȚ 400 S + TVA

JNfORMAȚII LA TEL 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL ^SOCIETĂȚII,

Numele:__
Prenumele:
Localitate:
Telefon: _______ . —
Trimiteți acest talon într—■ Plic împreună cu eticheta de pe |

jucăria cumpărată ( cam-fcstă participarea la concurs) pe adresa | 
ziarului nostru si Putca participa la extragerea tombolei ce va ■ 
avea loc în ’*1999, putând câștiga unul din premiile puse în ! 

joc.

UN BUN NECESAR

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

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

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

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

SONY Model : SLV-SE40

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

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

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

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

Expert Center.
Experții recomanda 

aceasta ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center 
Quasar! Numai până la 31 decembrie, experții noștri îți yor 
prescrie conectare gratuită și trei luni de abonament 
gratuit și tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul 

Bosch 509* cu 39$** șî alte telefoane: Nokia 3210 
d29$",Mitsubishi MT35-69$",Ericsson A1018s-49$". Nu e nevoie 
să te programezi I Vino direct la Expert Center, conectează-te 
și ești înscris direct la Superconcursul Quasar 1999-2000. 
Detalii în magazinul Quasar.

*în limita stocului disponibil și numai cu conectare la Connex.**Prețurile nu conțin TVA.

c.'.QU^AR
□ EVA. Bd. Dncebal. Bl R, Parter 

Tel. 054-222.999

Telefoane celulare începând de la 39 $
Hunedoara, bd.Dacia, nr. 37, bl. 47, parter, tel.: 740.647 
Hațeg, str. T. Vladimirescu, bl. 13, parter, tel: 771.081 
Orăștie, str. Eroilor, bl. E, parter, tel.: 247.540 
Brad, str. Republicii, nr. 1, tel.: 651.517

•Prețurile nu conțin TVA

NOKIA 3210**-129$* 
ERICSSON 1018**-49$* 
BOSCH 509** - 39$* 
MITSUBISHI MT 35** - 69$*

•• în limita stocului disponibil și numai cu conectare.

z
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REFORMA 1N MINISTERUL 1)E INTERNE VIZEAZĂ O 
NOUĂ IMAGINE A POLIȚISTULUI

Marti, la sediul Inspectoratului Județean de 
Poliție Hunedoara, a avut loc o discuție între primul 
adjunct al ministrului de interne general de corp de 
armată Mircea Mureșan și comandanții structurilor 
județene din teritoriu - poliție, jandarmerie, pașa
poarte, pompieri și arhive - privind problemele care 
stau în fața acestora, modul în care se îndeplinesc 
atribuțiile de serviciu, precum și ceea ce trebuie 
întreprins în activitatea acestora pentru asigurarea 
ordinii și liniștii cetățeanului.

Referindu-se la reforma care urmează să fie 
promovată în cadrul Ministerului de Interne, secre
tarul de stat Mircea Mureșan a apreciat în cadrul 
întâlnirii cu ziariștii că activitatea polițiștilor trebuie 
orientată în mod special spre latura preventivă și 
nu spre cea de sancționare, iar la primele abateri - 
dacă acestea nu sunt grave - să fie atenționat, 
întrucât cetățeanul va realiza astfel greșeala 
comisă. Acest lucru va permite și o nouă imagine a 
polițistului în care cetățeanul nu trebuie să vadă un 
dușman, ci un apărător al intereselor comunității, 
liniștii și siguranței în activitatea de zi cu zi. în acest 
sens s-a apreciat de către interlocutor că în ultimii 
ani s-au făcut eforturi pentru dotarea ministerului 
care din acest punct de vedere este încă în mare 
suferință, iar performanțele muncii nu pot fi judecate

detașat de diverse dotări care sunt indispensabile 
muncii lucrătorului de poliție. Esența discuției de la 
Deva a vizat între altele cum să se acționeze în 
viitor cu ceea ce există la îndemână pentru a se 
respecta legea, astfel ca fenomenul infracțional să 
fie redus.

Primul adjunct al ministrului de interne a cerut 
conducerii IPJ Hunedoara ca activitatea de apre
ciere a cadrelor să nu mai fie realizată după numă
rul de carnete ridicate, spre exemplu, sau după 
câte dosare penale s-au înregistrat - bețe cum se 
uzitează în limbajul curent al polițiștilor - ci după alte 
criterii care să vizeze și conștientizarea faptelor 
ilegale. "Menirea noastră, a spus Mircea Mureșan, 
este aceea de a preveni nu de a aplica amenzi și 
de a lua barîi, și să descurajăm faptele ilegale".

în cadrul măsurilor de reformă ale Ministerului 
de Interne și în mod special ale IJP Hunedoara 
până la sfârșitul acestei luni s-a cerut conducerii 
poliției hunedorene să prezinte un program în care 
accentul să fie pus pe întărirea capacității operative 
la nivel de municipii, orașe și comune, iar. la nivelul 
IPJ va rămâne doar un grup de specialiști care să 
instrumenteze cazuri ce vizează situațiile mai 
complexe.

Cornel POENAR

Sindicatele 
condamnă 
încălcarea 
Constituției r

Asociația Sindicală Inter
județeană Banat - Ardeal, din 
care fac parte 16 uniuni ju
dețene ale sindicatelor libere 
- Filiale ale CNSLR - Frăția, 
condamnă încălcarea gravă 
a Constituției de către actuala 
putere, precum și modul dic
tatorial prin care Președintele 
a revocat pe Primul Ministru 

î al României.
Fragila noastră democra- 

■ ție a primit o grea lovitură. 
| Este primul pas spre 

Dictatură.
Rușine celor care cla

mează Democrația, iar în 
practică creează premisele 
Dictaturii!

Gheorghe PÂS, 
președinte al Alianței 

sindicale interjudețene 
Banat-Ardeal

PUBLICITATE
W VkkMi

DORIȚI •să ECONOMISIȚI gaz
• până la 30% -

•să vă simțiți în | 
SIGURANȚĂ

•mai mult CONFORT — 
•TEMPERATURĂ A 
CONSTANTĂ
24 de ore din 24

Știm că ești în căutarea unui FIER DE CĂLCAT. Și, nu în ultimul rână, îți mai rămân bani și pentru a
Știm că ai fost în diverse locuri și că îți este greu sâ iei o sărbători cu cei dragi.
hotărâre.
De unde știm ? Din faptul că te interesează anunțul nostru,
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un sfat.
Jndreaptă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internal ionale.

0
T

a

DE AZI GAZUL 1° 
NU MAI ESTE Ol 
PROBLEMA A

pentru ca noi vă oferim un

TERMOSTAT CU DISPOZITIV DE 
SIGURANȚĂ.
Acest aparat controlează gazul ce curge prin țevile din casa 
dumneavoastră. îl oprește automat atunci când se ajunge la 
temperatura fixată de dumneavoastră și îl repornește automat atunci 
când aceasta scade cu câteva grade. în cazul unor nereguli la fluxul 
de gaz. sistemul de control al dispozitivului oprește gazul automat.

S.C. DITCO IMPEX
Cluj-Napoca. str. Tache lonesct 
Tel. 064 418628, Tel/Fax: 064 418< 
Tel: 094 620552

unic Importator 
al produselor

DUNGS®
GAS CONTROLS

Reprezentanți
Hunedoara

INSTALAȚII GEVIS
Deva, Aleea N :erilor, bl. M5, parter, tel.: 054 231705.225049

OPAC DESIGN SISTEM
Hunedoara, mQj. HFNCO.bd. Dacianr. 39, tel.- 054 714021
COMEXIM INl'ROM
Praștie, P-|aVîc' riel nr. 22, tel: 054 247925

CONS-TERMi i-PREST
Oraști0,str.Erokrbl 37. tel, 054 247751
DELTĂ SEW
Hafeg. sir. Indep >nden)ei nr. 35/1,toi.: 054 770864

4 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. Ultima balanță financiară a firmei.
Scrisorile vor fi trimise la OP 38 - CP 33, București 

până cei târziu 15 Ianuarie 2000.

°»»1ON

ORION
ORICUM în avantajul tău

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

Ejp 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 STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 
99/ 1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 1999, un număr de 32 acțiuni, reprezentând 
2,2906% din capitalul social al Societății Comerciale “SEMACA SA”, cu sediul în Brad, județ Hunedoara, 
cod fiscal R 7392653, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/358/1995, având:

Obiectul principal de activitate: alimentație publică și comerț cu amănuntul al produselor alimentare; 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 34.925 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 29.06.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 32 2.2906
FFM 409 29,2770
Alții 956 68,4324
TOTAL 1.397 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 53.000 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

esțede 1.696.000 lei.
FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurată zilnic de la Direcția Teritorială Județeană 

a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC "SEMACA" 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 GARANȚIEI DE PARTICIPARE de 80.000 lei și TAXA DE 
PARTICIPARE de 440.000 lei se fac 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/juridici 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 GARANȚIEI DE PARTICIPARE și a TAXEI DE PARTICIPARE 

se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBÂNK 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 FIȘA DE PREZENTARE sunt:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
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 anexa la FIȘA DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru 
începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, respectiv în data de 17.01.2000, ora 14,00, acest termen fiind termen de 
decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezență tuturor ofertanților 
în data de 17.01.2000, ora 15,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 18.01.2000, 
ora 13,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 18/ 01/ 2000, ora 14, 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 Ana Szegedi, 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
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Ajutoare celor 
năpăstuit! de soartă

f Programe TV - sâmbătă si duminică neresce*'

întrajutorarea unor persoa
ne care au suferit privațiuni și 
pierderi de vieți înainte și în 
timpul Revoluției din Decembrie 
1989, cu consecințe nefaste și 
pentru urmași, se reflectă în 
Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.170 din 4 X11999, 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.541/5 XI 1999, privind acor
darea în mod gratuit a asis
tenței medicale, medicamen
telor și protezelor pentru unele 
categorii de persoane prevă
zute în legi speciale și în Legea 
asigurărilor sociale de sănă
tate nr. 145/1997 cu modificările 
și completările ulterioare.

în art.2 se prevăd catego
riile de persoane beneficiare 
ale unor drepturi, după cum 
urmează:

a) persoanele care și-au 
pierdut total sau parțial capa
citatea de muncă, marii mutilați, 
răniții și urmașii celor decedați 
în Revoluția din Decembrie 
1989, persoanele reținute în 
perioada 16-22 decembrie 
1989, și persoanele care s-au 
remarcat prin fapte deosebite 
pentru victoria Revoluției din 
Decembrie 1989, și care dețin 
titlul de Luptător pentru Victo
ria Revoluției Române din De
cembrie 1989.

b) veteranii de război și 
văduvele de război.

c) persoanele persecutate 
din motive politice de dictatura 
comunistă, cele deportate, ori 
constituite prizonieri.

Oamenii s-au înghesuit la 
tichetele de încălzire

Aproape 8000 de cereri pentru tichetele de încălzire 
au fost depuse la Apaterm SA Deva. Asociațiile de locâ- 
tari și proprietari au fost nevoite să strângă cererile 
cetățenilor și să le depună la Apaterm. De menționat că 
fiecare solicitant a declarat pe proprie răspundere ce 
venituri are. Banii pentru aceste tichete sunt alocați de 
Primăria Deva. Pentru un venit pe membru de familie de 
750.000 de lei se acordă o subvenție de 100.000 de lei, 
pentru 600.000 lei pe membru 200.000 de lei, iar dacă 
venitul e mai mic, de numai 450.000 de lei/membru, se 
alocă 335.000 de lei la cheltuielile pentru căldură și apă 
caldă. în caz că suma alocată depășește sumele men
ționate se aprobă doar atâția bani cât reprezintă aceste 
cheltuieli.(S.P.)

V/ Vineri 

decembrie

TVR1
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 Ju
mătatea ta (cs) 19.00 Avan
premieră Știri 19.05 Co
mandați și condamnați 19.10 
Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Meteo 
20.55 Doi băieți, o fată și o 
pizzerie (s, ep. 11) 21.20 Știrile 
de sâmbăta asta 22.35 Omul 
de nicăieri (s)

TVR 2
—umentar istoric 

străine. Spaniolă 
.cuți printre ani- 

>atice (do) 11.00 
jimpson (s) 11.30 

rP 2 (mag. muz.)

Art.3 - Persoanele prevă
zute la art.2, lit.a) beneficiază și 
de următoarele drepturi:

a) acces gratuit la trata
ment și consultații în spitale și 
policlinici.

b) medicamente gratuite.
c) acordarea gratuită de 

proteze pentru răniții care și- 
au pierdut total sau parțial ca
pacitatea de muncă.

d) acces gratuit în sana
torii și în baze de tratament.

Art.4 - Persoanele prevă
zute la art.2, lit.b beneficiază de 
următoarele drepturi:

a) asistență medicală în 
toate instituțiile spitalicești.

b) medicamente gratuite în 
toate tratamentele medicale.

c) bilete de tratament gra
tuite în stațiuni balneo-clima- 
terice.

d) obținerea gratuită de că
tre invalizii de război a prote
zelor, ghetelor ortopedice, a 
cărucioarelor, a aparatelor au
ditive, a implanturilor cardiace, 
a mijloacelor moto și auto spe
ciale pentru cei cu handicap 
locomotor.

Art.5 - Persoanele prevă
zute la art.2, lit.c, beneficiază 
de următoarele drepturi:

a) asistentă medicală gra
tuită.

b) medicamente în mod 
gratuit și prioritar, atât în trata
ment ambulatoriu, cât și pe tim
pul spitalizării.

Victor DUMITRU, jurist

13.00 Ultimul tren 14.00 TVR 
Craiova 14.30 TVR Cluj-Na- 
poca 15.00 Obsesia (s) 16.30 
Santa Barbara (s) 18.00 Care 
pe care 18.40 Personalități
19.15 Călătorind prin țară
19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Special '98 20.55 Film 
artistic 22.20 Lumea sportului 
23.05 Minunea creației lui 
Dumnezeu (II)

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Voi cuceri 
Manhattan-ul (s, ep. 5) 11.00 
Mount Royal (s, ep. 16, 17) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Pre
tender (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Răsfățata (s, ep. 13, 14) 
17.00 Știri 17.25 Dragostea 
învinge (s, ep. 89, 90) 19.00 
Observator 20.00 Ivana Trump 
- Drumul spre fericire (f. biogr. 
SUA 1996) 22.00 Observator 
23.00 Cinema în aer liber (f. er. 
SUA ’94)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! (mag. 
matinal) 11.00 Tom și Viv

SÂMBĂTĂ
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TVR I
8.20 Odiseea (ep. 2, 3) 

10.00 Acum, poți afla...
10.30 Vă place filmul? 
12.-45 Muzica da capo al 
fine 13.30 Lumea și noi 
14.00 Arca Marinei 16.30 
Asasinate celebre (do)
17.20 Teleenciclopedia 
18.05 Mare schimbătoare 
(s, ep. 7) 19.00 Perechea 
potrivită 19.30 Carol și 
compania (s, ep. 12) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.)
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 12)
23.20 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.30 Curier de ambe 

sexe 9.15 De la lume 
adunate... 9.45 Lumea de 
mâine (mag.) 12.00 Osia 
lumii. Decalogul 12.30 
Tradiții 13.00 Quasimodo 
(d.a) 13.50 Un înger ado
lescent (s) 14.10 Călăto
rind prin țară 14.30 Atlas 
15.00 Santa Barbara (s)
15.50 Primul val (s) 16.00 
Obsesia (s) 16.45 Do
cumentar 17.40 Muzică 
ușoară 18.25 Documente 
culturale 18.30 Perso
nalități 19.10 Integrale 
muzicale 22.00 Fotbal 
Meci din Campionatul 
Spaniei (d)

ANTENA I
9.00 Minunile naturii (do) 

10.00 Casa de piatră 11.00 
Orient Expres (talkshow) 
13.00 Cu Țopescu de la A 
la infinit (mag.) 17.50 
Fashion Club 18.00 
Dragostea învinge (s)

(dramă Marea Britanie/SUA 
1994) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Babylon 5 (s, ep.87)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 73)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia 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. 39) 18.30 Urmărire 
generală 19.00 Reforma la 
români 19.00 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 134)
21.30 Profiler - psihologia 
crimei (s, ep. 16) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei

ACASĂ .

7.15 - 12.15 Filme și seriale 
(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (s) 16.30 
Luz Clarita (s) 17.30 Pentru 
iubirea ta (s, ep. 2) 18.30 An
gela (s) 19.30 Acasă la bunica 
J9.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s)
22.30 Calea spre fericire 
(dramă Italia 1995, p. III) 

19.00 Observator 20.00 
Operațiunea Delta Force 2 
(f.a. SUA ’97) 22.00 
Observator 22.30 Nevasta 
șefului (co. SUA 1986)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule (s) 

10.00 Lois și Clark (s, ep. 
53)11.00 Promotor 11.30 
www.apropo.ro 12.00 
Profesiunea mea, cultura 
12.55'Știrile PRO TV 
13.05 Prietenii tăi (s, ep. 
101) 13.30 Dharma și 
Greg (s) 14.00 Generația 
PRO (div.) 15.00 Ce se 
vede (mag.) 15.15 Xena, 
prințesa războinică (s, ep. 
71)16.00 Fete de bani gata 
(s) 16.30 ProFashion 
(mag.) 17.00 Te uiți și 
câștigi! (cs) 19.00 Știrile 
PRO TV 20.00 Vacanța 
mare la PRO TV 21.00 
încurcături sentimentale 
(co. SUA 1994) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 OZ- 
închisoare federală (s, 
ultimul ep.) 23.45 1984 
(SF Anglia ’84)

DUMINICĂ
19 DECEMBRIE

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki 
Miki... 11.00 Viața sa
tului 12.30 Tezaur fol
cloric 13.30 De luni până 
duminică 16.00 Haz cu 
lumea televiziunii (s, An
glia 1998) 17.00 Blanke- 
nese (s, ep. 11) 18.20 
Trupa de șoc 19.00 
Perechea potrivită 20.00 
Jurnal. Meteo 20.40 
Zodia VIP 21.50 Războiul 
(dramă SUA 1994)23.50 
Jurnalul de noapte

PRIMA TV
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 IV 22.05 Știri 23.00 
Film artistic

HB®
10.00 Mizerabilii (dramă 

Franța ’95) 13.00 Prizonieri în 
școală (psihologic SUA ’97)
14.45 Accidentul (dramă SUA 
’97) 16.45 Pasiune incendiară 
(co. SUA 1991) 19.00 Avionul 
groazei (thriller SUA 1997)
20.30 Prizonieri în Paradis (co 
SUA 1994) 22.15 Crash 
(dramă SUA 1996) 0.00 
Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)

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

neața, România 9.00 știri lo
cale (r) 9.15 Deva Mix (r) 10.00

TVR 2
9.15 Orizont spiritual (do)

10.15 Ferma (s) 11.00 
Tip-Top, MiniTop! 12.00 
Arca lui Noe 12.30 
Autostop 13.30 Timpul 
trecut 14.25 1989 - zece 
ani după 15.00 Știri 15.50 
Primul val (s) 16.45 Po
vestirile operei 17.45 Do
cumentar 18.30 Un secol 
de cinema 19.15 Gala 
TVR 2 20.15 Alergând 
după amintiri (dramă SUA 
1994)22.25 Știri

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 Desene ani
mate 10.00 Godzilla (s, ep. 
27, 28) 10.45 Aventurilelui 
Sinbad (s) 11.30 Buni 
prieteni 12.15 Seria Stan 
și Bran: La pescuit (co. 
SUA 1932) 13.00
Duminică în familie 17.30 
Dragostea învinge (s)
18.45 Infomercial 19.00 
Observator 19.50 Tele- 
Eurobingo Show 22.30 
Superpolițiștii din Miami 
(co. SUA 1985)

PRO TV
9.00 Super Abracadabra

9.30 Lassie II (ep. 23) 
11.00 Destine celebre 
12.00 Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Prietenii tăi (s, ep. 102)
13.30 Dharma și Greg (s) 
14.00 Prețul corect 14.30 
Echipa mobilă 14.45 Ches
tiunea zilei 15.30 Beverly 
Hills (s) 16.30 Super Bingo 
(d) 19.00 Știrile PRO TV
19.30 în numele tatălui 
(dramă Anglia/lrlanda ’93)
21.50 Armă mortală I (f.a. 
SUA ’87) 23.45 Fotbal 
Mag. Liga Camp.

Știri 10.15 Teleshopping
10.30 Dintre sute de ziare (r)
11.15 Secția de poliție (r) 
12.00 Linia întâi (r) 13.00 îți 
mai aduci aminte Doamnă 
(r) 14.00 Dincolo de aparențe 
(r) 15.00 Știri 15.10
Teleshopping 15.30 Domino 
17.00 Medici la datorie (s) 
18.00 Deva Mix 19.00 în 
justiție 20.00 Telejurnal 20.30 
Documentar 20.45 Știri locale 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Lumea în “Clipa 2000"
23.20 Tentații 0.00 Știri locale 
(r) 0.30 Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Știri și 

producții proprii (reluare) 
07.00 - 10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!" 
(coproducție + cabină) 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
București (coproducție și in
sert Ști i Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(copro, ucție și insert Știri 
Deva)_______________ '____

Reiilcția nu-și asumă 
modifKările ulterioare 
intervenite în programele 
posturgorTV _____

Vineri,

17 decembrie

O BERBEC
Cei fără un loc de 

muncă pot căuta oferte, 
căci ar putea găsi ceva 
care să-i intereseze și cu, 
un salariu pe măsură.

O TAUR
Cheltuiți cu prudență!-în 

profesiune vi se recu
noaște definitiv talentul. 
Dar nu vă culcați pe lauri, 
căci vă crește și numărul 
rivalilor. Noroc și în 
dragoste.

Z> GEMENI
Zi capricioasă pentru 

doamne, cu sentimente 
contradictorii pentru cele 
născute în prima decadă. 
Trebuie să dați dovadă de 
voință, hotărâre și perse
verență.

Ș RAC
împăcați-vă cu ideea că 

nu sunteți de viță regală și 
acceptați-vă statutul dv 
obișnuit. Umpleți casa cu 
plante și îngrijiți-le. Evitați 
curentul!

O LEU
Șunt posibile conflicte 

între voință și dorințele dv. 
Nu știți ce vreți și sunteți 
aroganți. Țineți-vă mânia 
în frâu! Vă copleșește o 
dragoste, care nu va dura 
însă.

Z) FECIOARĂ
Puteți recunoaște că ați 

realizat mai multe până la 
sfârșitul anului decât ați fi 
crezut. Este timpul să vă 
gândiți și la dvK

O BALANȚĂ»
Sunteți mai sensibili ca 

de obicei. Vă temeți de 
sentimente puternice, dar 
în același timp le și doriți. 
Nu vă fie teamă de 
necunoscut.

O SCORPION
Faceți-vă autocritică 

pentru că ați devenit 
singuratic și nu vă stă bine 
deloc. Nu suportați să fiți 
contraziși chiar dacă nu 
aveți dreptate.

O SĂGETĂTOR
Nu ar trebui să vă 

implicați în discuții con
tradictorii, în polemici. 
Lucrurile evoluează bine în 
viața sentimentală. Nu dis
trugeți o relație prin certuri.

O CAPRICORN
Depășiți foarte ușor 

obstacolele. Posibil să 
primiți ceva bani să vă 
rezolvați niște probleme și 
datorită unor idei 
deosebite.

O VĂRSĂTOR
Și azi sunteți norocoși, 

mai ales cei născuți la 
începutul lunii. Aveți o 
bună formă fizică și 
intelectuală. Vă achitați de 
sarcini, cu ușurință.

3 PEȘTI
Sunteți în centrul atenției 

generale. Vă domină 
sentimente pe care nu le 
exteriorizați. De dragul 
noilor cunoștințe neglijați 
persoana cea mai impor
tantă pentru dv.

iieresce»

http://www.apropo.ro


VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 ca
mere, et.3, Orăștie, Prica- 
zului, bl. 58/73. Informații la 
domiciliu sau la tel. 094/ 
698204(6423)

• Vând autoturism Dacia 
1310 nou, neînmatriculat, 
preț convenabil. Tel. 669248. 
(8000) •

• Vând Opel Omega 20 
CD, an fabricație 1988, înma
triculat persoană fizică, preț 
6700 DM. Tel. 092258454.’ 

(1001)
• Vând orice telecomandă 

pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, 092368868. 
(MP)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Mo
torola, Panasonic, Nokia, 
Philips, Siemens. De
codez GSM. Tel. 092/ 
258121.(20580)__________

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

• Vând 3 cavouri la intrare 
în cimitirul Bejan. Tel. 092/ 
328936. (20675)

• Vând 5 frigidere și ladă 
frigorifică marcă germană. 
Tel. 092739284. (1007)

TOMBOLA ANULUI

PREMII DE

Scrie-țl 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 In 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 necâștigătoare rămase vor intra șl 
In următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați in presă 
și la posturile de radio.
Tombola sa adraseazA numai persoanelor peste 18 ani.

TOMBOLA ANULUI

BERE-TRADIȚIE Șl PUTERE!

• Ieftine și bune! Vând
televizoare color, conge
latoare, frigidere, toate 
second hand, marcă și 
calitate germană. Garan
ție un an. Brad, lângă 
autogară. Tel. 092639025. 
(20615)___________________

• Vând frigider și mașină 
de spălat. Tel. 624595. 
(1020)

• Societate româno-
italiană vinde vitrine fri
gorifice, congelatoare in
dustriale, rafturi frigorifice, 
utilaje frig, cuptor de pati
serie. Se decontează 
transportul în intervalul 15 
noiembrie - 31 decem
brie. Pentru fiecare vitrină 
achiziționată se acordă 
gratuit o ladă congelator. 
Tel. 059/433352, 058/ 
733796, 056/291495.
(7744)

• Vând piese de schimb 
și caroserie pentru Ford Si
erra Combi, stare perfectă, 
tel. 241133 (6419)

• EXCEPȚIONAL! Copia- 
toare noi și second hand 
(2 milioane-8 milioane), 
imprimante,case marcaj 
fiscale (7 milioane-12 mili
oane). Tel. 710259, 092/ 
380613(6370)

• Lark Computers vinde 
la cele mai mici prețuri 
calculatoare noi și second
hand, de la 486 la Pentium 
III. Garanție. Tel. 211512, 
092/737813.(6712)

OFERTE DE
SERVICIU

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

• S.C. Prima Telecom 
Deva angajează operator 
calculator, cunoștințe bune 
de calculare devize 
construcții-montaj conform 
programelor adecvate. 
Informații tel. 214777. 
(1021)

• Societatea comercială 
IUC SA, cu sediul în Hu
nedoara, str. Peștiș, nr. 1, 
tel. 711287, 713357 orga
nizează concurs pentru 
ocuparea postului de direc
tor tehnic, în data de 21 XII 
1999, ora 11, la sediul 
societății. Condițiile nece
sare pentru participare 
sunt: studii superioare 
(inginer), experiență în 
probleme de management. 
Candidații vor depune la 
sediul societății, până cel 
mai târziu 20 XII 1999, o 
cerere scrisă însoțită de 
C.V. Tematica se va obține 
la înscriere. (6377)

• FOTO CHIROMA Ilia 
execută cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă poze la 
domiciliu. Sunați din timp la 
tel. 094/598046 (27)

DIVERSE
• Judecătoria, având în 

vedere actele de la dosar, IN 
NUMELE LEGII HOTĂ
RĂȘTE: Admite acțiunea 
introdusă de reclamanta Tîrș 
Diana domiciliată în Bârcea 
Mare, nr. 35, județul 
Hunedoara împotriva 
pârâtului Tîrș Mihai Daniel, 
domiciliat în Deva, str. 
Mărăști, bl. 10, ap. 9, județul 
Hunedoara și în consecință 
declară desfăcută din vina 
pârâtului căsătoria încheiată 
la data de 15 august 1998 
și înregistrată sub nr. 312/ 
1998 în registrul stării civile 
a Primăriei municipiului 
Deva, județul Hunedoara. 
Reclamanta va purta numele 
de Chiș Hoban, iar pârâtul 
de Tîrș. Fără cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel 
în 30 zile de la comunicare. 
(1006)

• Domnul lonița Ciprian fiul 
lui Maria, născut la data de 
25 februarie 1977 în 
Timișoara, cu domiciliul în 
Valea Bradului, 137, este 
chemat în judecată în 
calitate de pârât (divorț) de 
către soția sa, la Judecătoria 
Brad, în data de 5 ianuarie 
2000.(20681)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de 

serviciu emisă de Ter
mocentrala Mintia, pe 
numele Sandru Florian 
loan. Se declară nulă. 
(21008)

• Pierdut certificat de 
acționar eliberat de SIF 
Banat Crișana pe numele 
Munteanu Lenuța. Se 
declară nul. (1014)

• Pierdut certificat de 
acționar eliberat de SIF 
Banat Crișana pe numele 
Munteanu Viorica. Se 
declară nul. (1017)

• Pierdut ștampilă a S.C. 
Polidava S.A. Deva, nr. 1 și 
documente. Le declarăm 
nule. (20680)

De sărbători totul este posibil!
Luna cadourilor poate să fină 3 luni!

începând cu

$ Dacă te abonezi la Dialog în decembrie, primești

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

$ Dialog Inedit - doar 4$**
9" cenți pe minut în rețea Dialog

$ Poți gâștiga unul din cele 10 premii de câte

100 de milioane, cadou de la Dialog!

COMEMORĂRI
• Familia îndoliată anunță 

cu profundă durere come
morarea a 6 săptămâni de la 
trecerea în eternitate a dragei 
lor

ing. ANA POPESC
Slujba de pomenire va 

avea loc duminică la Biserica 
din Tâmpa. Pios și trist 
omagiu. (1013)

• Cu aceeași durere și 
tristețe amintim că se 
împlinesc 6 săptămâni de 
când nu mai este printre noi 
cea care a fost

SAVU MINERVA
Comemorarea va avea 

loc sâmbătă, 18 decembrie 
1999, ora 12,30 la cimitirul 
din str. Eminescu Deva. 
Nepoții Laurean și Angela. 
(1018)

• Soțul Adrian, fiica Adri
ana, ginerele Mirel și ne
potul Alin anunță cu ace
eași durere și tristețe că se 
împlinefec 6 săptămâni de 
la decesul scumpei noastre

MÂRZA ELENA
Comemorarea va avea 

loc la Biserica Ortodoxă din 
satul Lăpușnic, duminică, 
19 decembrie 1999. (20682)

PUBLICITATE

DECESE
• Locatarii de pe scara I 

a blocului O1 Gojdu de
plâng moartea vecinei lor

ABRUDEAN FLORICA
suflet nobil și de aleasă 

omenie. Dumnezeu s-o 
odihnească. (1015)

• Familiile Cociobea 
Doru și Ana și Madrea 
Dorin și Garofița transmit 
condoleanțe familiei 
Sbârcea Virginia și loan la 
decesul mamei. (1016)

• Colegii din cadrul 
DGFPCFS Hunedoara- 
Deva sunt alături de familia 
Sbârcea la greaua durere 
pricinuită de moartea ma
mei acestora. Condoleanțe 
familiei îndoliate. (1016)

• A plecat dintre noi, în 
lumea celor drepți, lăsându- 
ne cu inimne împietrite de 
durere, tatăl, socrul și 
bunicul nostru

VOINAARCADIUS
în vârstă de 89 de ani. 

înmormântarea azi, 
17.12.1999, ora 13, la 
cimitirul din Leșnic. Fiul 
Gheorghe, nora Lidia, ne
poții Florin, Marius și Ani- 
șoara. O veșnică amintire. 
(1022)

VREMEA
Vremea se va 

ameliora sub as
pectul precipitații
lor. Cerul va fi tem
porar noros. Local 
va mai ploua în 
cursul zilei. Vântul 
va sufla moderat, 
cu unele intensifi
cări la munte. Dimi
neața se va semna-I 
la ceată, însoțită cu 
depunere de chiciu
ră. Temperaturile 
minime* vor oscila 
între -4 și +1 grad, 
iar maximele între 1 
și 5 grade. (Octa
vian JUCU)

Ofertă valabilă pînă la data de 29.12.1999

prin rețeaua

ComputerLand* 8
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ROMÂNIA

Silog Electronics
Deva, B-dul Decebal BI.S, parter; Tel: 054-233.061
Hunedoara, B-dul Dacia nr.68, BI.5, parter; Tel: 054-720.824
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FEHIC1YES La mia/ți ano

Compania Națională a 
Cuprului, Aurului și 

Fierului MINVEST DEVA 
îmi fac o datorie de a exprima cu prile

jul sfintelor sărbători ale Crăciunului și 
Anului Nou 2000 mulțumiri întregului 
personal al Companiei Minvest Deva pen
tru modul în care, pe parcursul unui an nu 
lipsit de greutăți, și-a pus în valoare price
perea și dorința de reușită în scopul bunului 
mers al activității de extracție și prelucrare 
a minereurilor. Faptul că în anul 1999 am 
fost în măsură să depășim destule dificultăți, 
că programele de restructurare sunt în faza 
de finalizare, ne permite să fim optimiști și 
să pășim cu încredere spre noul an.

Tuturor salariaților și colaboratorilor 
companiei le adresez și pe această cale 
urări de sănătate, fericire și prosperitate.

La mulți ani!
Ing. Septimiu SEVER,

director general

/gAzgarggg:?/ ^'nâi'a 

Deva
Apropierea sărbătorilor Crăciunului 

și ale Noului An 2000 îmi oferă deo
sebitul prilej de a mă adresa tuturor an- 
gajaților firmei, familiilor lor, parte
nerilor de afaceri, colaboratorilor și 
beneficiarilor serviciilor noastre cu cele 
mai călduroase felicitări pentru activi
tatea din acest an, cu urări de noi 
izbânzi în anul care vine, ce cu toții îl 
dorim să fie mai bun, să avem parte de 
mai bine, de împliniri în muncă și multă 
sănătate!

La mulți ani!
Ing. Victor PASCU,

director ,

r-------------------------------------------- s
Primăria orașului 

Simeria
Acum, la cumpăna dintre ani, când 

cu toții ne pregătim să întâmpinăm săr
bătorile Crăciunului și ale Anului Nou 
2000, gândurile noastre se îndreaptă și 
spre cetățenii orașului Simeria, tineri și 
vârstnici, dorind să le mulțumim pentru 
tot ce au făcut bun la casele lor și 
obștei, la locurile de muncă, pentru înțe
legerea dovedită în unele împrejurări 
când ne-a fost mai greu.

Lor și tuturor colaboratorilor noștri, 
domnilor consilieri, celor care ne-au 
ajutat în activitatea noastră le urăm ani 
mulți, cu mai multe bucurii, sănătate și 
fericire!

Sing. Ionică ROVINARU, 
k ________ primar j

A A
Sucursala Minieră

Vetelr

Cu toate că încheiem un an mai 
greu, apropierea sărbătorilor Crăciu
nului și ale Anului Nou 2000 ne face să 
devenim mai optimiști, mai plini de spe
ranța că vom învinge greutățile și noul 
an va fi mai rodnic și pentru colectivul 
nostru de muncă. Pregătindu-ne să în
tâmpinăm sărbătorile Crăciunului și să 
pășim în noul an, dorim să felicităm pe 
toți angajații noștri, pe colaboratorii, 
beneficiarii și colegii de la Compania 
Națională și Filiala Deva, de la cele
lalte mine din județul nostru, să le urăm 
tuturor

La mulți ani!
Ing. Gheorghe CRIȘAN,

. director .

Asigurarea Populară 
Română SA

Asigurarea Populară Română - So
cietate de asigurare-reasigurare, înfiin
țată mai de curând la Deva, personalul 
de aici întâmpină cu bucurie sărbătorile 
Crăciunului și ale Noului An 2000, dorind 
din tot sufletul să adreseze cu acest 
prilej tuturor celor care au apelat cu 
încredere la serviciile noastre călduroa
se felicitări, însoțite de cele mai bune 
urări de sănătate și viață lungă. D^rim 
să vă încredințăm că și în viitor serviciile 
noastre vor fi de calitate, vor oferi prin 
cele 20 de linii de asigurare protecție 
maximă. Cu noi viitorul este mai sigur!

Fie ca anul care vine să ne aducă 
tuturor prosperitate, condiții de 
muncă și viață la un nivel mai ridicat.

La mulți anii
Jurist loan Stănilă,

director

SC Siderurgica SA Hunedoara 

Grupul de cantine și 
gospodării anexe

Sărbătoarea sfântă a Crăciunului, 
apropierea Anului Nou 2000 aduc 
bucurie în inimile noastre, fericirea de 
a fi în mijlocul familiei și al celor dragi, 
în aceste momente emoționante ne 
gândim și la colegii noștri, alături de 
care ne desfășurăm activitatea, dar și 
la clienții și beneficiarii noștri cărora 
le adresăm și pe această cale 
felicitări și le urăm ca în anul care vine 
să le fie mai bine, să aibă parte de 
satisfacții, împliniri în muncă și viață, 
multă sănătate și fericire!

La mulți ani!
Ec. Alexandru Berghian,

director

Compania Națională 
Loteria Română 

Sucursala Loto Deva
Ne aflăm aproape de sfârșitul 

anului 1999, an cu noroc pentru mulți 
participanți din județul nostru la jo
curile din sistemul Loto-Pronosport 
și ne pregătim sufletește pentru a 
întâmpina cu bucurie și speranțe fi
rești de mai bine sărbătorile Crăciu
nului și ale Anului Nou 2000. lată o 
bună ocazie de a felicita din toată 
inima pe toți angajații noștri, pe toți 
participanții la jocurile loteristice, 
îndemnându-i ca și la anul să treacă 
pragurile agențiilor, dorindu-le multă 
inspirație, dar și noroc, fiindcă numai 
cine joacă poate câștiga.

Tuturor La mulți ani!
Ing. Nicolae Cornaciu

SC SARMIS SA DEVA
Sfintele sărbători ale Crăciu

nului, venirea Noului An 2000 ne pri
lejuiesc clipele plăcute ale retrăirii 
datinilor străbune, bucuria colinde
lor. Se încheie un an destul d* greu, 
așteptăm altul, care sperăm să fie 
mai bun. Pentru activitatea din anul 
ce îl încheiem în curând, îi felicităm 
pe toți angajații noștri, dar și pe 
prețioșii colaboratori, pe toți clienții 
ce au trecut pragul unităților noas
tre. Totodată le dorim din tot sufletul 
ca în anul 2000 să se bucure de 
realizări mai importante, să fie să
nătoși și mai fericiți.

La mulți ani!
Viorel CERNĂU,

director
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Automobil Clubul 
Român 

Filiala Deva
Ne face o deosebită plăcere ca de 

sărbătorile Crăciunului și ale Anului 
Nou 2000 să ne adresăm miilor de 
membri ai Automobil Clubului Român 
din județul Hunedoara, tuturor condu
cătorilor auto, salariaților noștri, res- 
pectaților noștri colaboratori și clienți, I 
pentru a le ura, cu toată căldura ini- | 
milor noastre, un an nou fericit, cu mai | 
multe împliniri în viață și în activitatea 
de zi cu zi.

La mulți ani!
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loan Ștaier,
director
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ftC Corvinul Hunedoara
încheiem anul 1999 cu bucuria

_ satisfacției împlinite, echipa Corvinul 
I evoluând la un nivel superior anilor 
| anteriori, a reușit să se claseze pe un loc 

din prima parte a clasamentului (locul 
5), în seria a Il-a a Diviziei B, aducând 
multă bucurie în rândurile spectatorilor. 

Felicităm cu multă căldură întregul 
lot de jucători, pe antrenori și nu în ulti- | 
mul rând inimoasa galerie hunedoreană și 
le urăm ca și în anul 2000 să ne aducă 
marile bucurii ale consacrării unei echipe 
puternice, capabilă să atingă marea per-

| formanță a promovării.
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Ing. Liviu MAGHERU, 
președinte de onoare 

Ing. VaierIACOB, 
președinte executiv
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Clubul Siderurgica 
Hunedoara

încheind un an în care ne-am confrun- | 
tat și noi cu unele greutăți, am reușit totuși, 
prin eforturi deosebite, ca sportivii și antre
norii să aibă un cadru adecvat de pregă
tire, ca în unele ramuri să obțină noi perfor
manțe, fapt pentru care le adresăm mulțu
miri, care se cuvin și sponsorului nostru SC 
Siderurgica SA. Profitând de apropierea 
Crăciunului și a Noului An 2000, ne face 
mare plăcere să adresăm atleților, boxe
rilor, handbaliștilor, popicarilor, alpiniș-
tilor și tuturor sportivilor, antrenorilor de | 
la clubul nostru, spectatorilor care ne ono
rează cu prezența lor, urări fierbinți de 
sănătate, noroc și fericire în anul care vine.

La mulți ani!
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Ion IONICHENTE, i 
președintepreședinte
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SC Combrut Cristur 
SRL

Câteva zile ne mai despart doar 
până la sfânta sărbătoare a Crăciu
nului și a Noului An 2000. Sunt mo
mente așteptate cu bucurie pe care le 
trăim alături de angajații noștri, de 
beneficiarii și colaboratorii firmei. 
Pe toți îi felicităm pentru contribuția 
la bunul mers al activității eco
nomice și le urăm să aibă sănătate, 
mult noroc și fericire în viață.

La mulți ani!
Etelka și Ovidiu Drijman,

administratori
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Univ. Remin Deva
Ne apropiem de finele unui an în 

care clubul Universitatea Remin Deva 
a reușit să împlinească un vechi vis al 
suporterilor: promovarea în Liga Na
țională. Handbalistele noastre, an
trenorii lor s-au întrecut pe sine și au 
izbutit urcarea pe prima scenă a hand
balului feminin. începutul a fost pro
mițător pentru devence ale căror par
tide se desfășoară în fața unui număr 
sporit de spectatori. Avem credința că 
fetele noastre vor face o figură fru
moasă și în anul 2000! Tuturor, căi; 
duroase felicitări și urări de bine!

La mulți ani!
Conducerea clubului

Direcția Județeană• » 
pentru Tineret și Sport 

La cumpăna dintre ani, când mulți 
își fac și un scurt bilanț, DJTS are toa
te motivele să afirme că și anul 1999 a | 
adus multe succese în toate ramurile I 
sportive din județul nostru. De aceea, 
în numele direcției județene, adresăm 
mulțumiri profesorilor, antrenorilor, I 
instructorilor sportivi, colaboratorilor ' 
și bineînțeles tinerilor sportivi de la 
toate categoriile, însoțite de cele mai 
călduroase urări de noi izbânzi în 
creșterea numărului de practicanți ai 
sportului de performanță.

La mulți ani!
Prof. Dorin RECLARU,

director

Asociația județeană de 
fotbal

Bucurându-ne de sărbătoarea 
Crăciunului și a Anului Nou 2000, ne 
face o deosebită plăcere să transmi
tem personalului asociației, comi
siilor de specialitate, conducerilor 
asociațiilor sportive, cluburi și secții 
de fotbal, fotbaliștilor, mulțumiri pen
tru activitatea lor, făcând față greu
tăților cu care s-au confruntat în peri
oada grea a tranziției.

Tuturor le urăm un An Nou mai 
bun, îmbelșugat și fericit!

Prof. Mircea SÂRBU, 
președinte 

Vasile NEMEȘ, 
secretar

SC Stercom SRL 
Covragiu

Ne mai despart doar câteva zile 
până la sărbătoarea Crăciunului și a 
sosirii Anului Nou 2000. Sunt momen
te emoționante pe care le trăim în spi
ritul datinilor, cu bucurie, alături de 
cetățenii din Covragiu și împrejurimi. 
Acestora și familiilor lor, tuturor celor 
ce au trecut pragul unității noastre, le 
adresăm călduroase felicitări, însoțite 
de urările de sănătate și prosperitate.

La mulți ani!
lulius Sterean,

administrator


