
Traseele montane cu dificultate 
din Bucegi vor fi închise

Traseele montane cu dificultate medie și mare din Masivul Bucegi vor fi 
închise până la 1 mai 2000, conform unei hotărâri a Comisiei pentru 
omologarea traseelor montane din cadrul Consiliului Județean Prahova, 
transmite corespondentul Mediafax.

Membrii comisiei și salvamontiștii speră că în acest fel se vor reduce 
accidentele montane din zona Masivului Bucegi.

Salvamontul a închis traseele periculoase imediat după căderea primei 
zăpezi. în zona Sinaia, accesul turiștilor este interzis numai pe poteca Piatra 
Arsă-Poiana Stînii. în zona Bușteni sunt închise pe timpul iernii șapte trasee: 
spre Caraiman, Cruce, Poiana Coștilei, Pichetul Roșu și Cabana Omu.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să nu meargă pe aceste poteci. Ei 
spun că cele mai multe accidente montane se petrec în zonele interzise, 
pentru că turiștii nu le respectă sfaturile.
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0 pane din trenurile de călători 
vur fi suplimentate în perioada 

sărbătorilor de iarnă
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) a 

decis ca în perioada 26 decembrie 1999 - 15 ianuarie 2000 să 
suplimenteze numărul trenurilor aflate în circulație pe o serie de relații 
principale, în timp ce pentru alte relații, pe care se estimează o reducere 
a traficului de călători, circulația unor trenuri va fi anulată temporar.

Pentru preluarea traficului sporit de călători, vor fi puse suplimentar în 
circulație trenuri de rang superior pe relațiile București-Suceava și retur, 
Tecuci-București și retur Craiova-București și retur, lași-Bacău și retur, 
Brașov-lași și retur.

Un număr de 122 de trenuri aflate în circulație vor fi suplimentate cu 
189 de vagoane, precizează un comunicat al SNTFC transmis agenției 
Mediata*.

în județul Hunedoara

S-a reluat emiterea de 
bonuri valorice pentru 

donatorii de sânge
Centrul județean de transfuzii sanguine a reluat, de câteva zile, 

emiterea de bonuri valorice pentru donatori. Deși în județ nu s-a pus 
problema unei reale crize a sângelui, totuși în această perioadă exista 
riscul ca stocurile de sânge să fie insuficiente.

Dar să urmărim firul evenimentelor. In data de 30 noiembrie Centrul 
județean de sânge stopează emiterea de bonuri valorice atât pentru 
donatorii ocazionali cât și pentru cei fidelizați. Din cauza unor probleme 
financiare Primăria Deva, cea care asigură fonduri pentru decontarea 
bonurilor valorice pentru alimente, nu mai reușise să achite 
contravaloarea acestor bonuri încă din luna octombrie. Astfel datoriile 
acumulate la Centrul de sânge către societățile de alimentație publică 
depășeau 160 de milioane de lei, și acestea din urmă amenințau cu 
rezilierea contractelor.

în consecință, conducerea Centrului județean de transfuzii sanguine 
a decis să stopeze eliberarea de bonuri valorice pentru donatori și 
consecințele nu s-au lăsat așteptate: de la câteva sute de donatori pe 
săptămână în tot județul s-au înregistrat, în aceeași perioadă de timp, 
doar 5 donări de sânge.

De teamă că se va rămâne Iară sânge de sărbători, conducerea centrului 
a cerut ajutorul primăriei. în cadrul ultimei ședințe de consiliu local s-a 
hotărât acordarea a 100 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, 
bani ce vor ajunge pentru acoperirea unei mici părți din bonurile eliberate.

Și pentru ca în anul 2000 să nu mai apară astfel de probleme, centrul 
de transfuzii a solicitat ajutorul Consiliului.Județean Hunedoara. “Deși 
din punct de vedere legal nu se poate trece sub tutela consiliului județean, 
spune contabilul șef al centrului, Monica Pârva, există speranțe ca și 
primăriile din Petroșani și Hunedoara, unde noi avem laboratoare, să 
contribuie cu fonduri în vederea decontării bonurilor valorice”.

Un lucru este însă cert, de sărbători există stocuri de sânge suficiente.
Melania ISCRU

Câlușerii iernilor noastre
In ajunul celei mai în

semnate sărbători a creș
tinătății - Nașterea Mân
tuitorului Nostru Iisus 
Hristos (Crăciunul) - timp 
de două zile, la Romos și 
Orăștie, s-a desfășurat a 
XXXI-a ediție a Festi
valului — concurs interju- 
dețean „Călușerul transil
vănean”, cea mai cunos
cută manifestare folclorică 
organizată și găzduită de 
județul nostru. Aceste su
perlative sunt posibile 
numai în cazul Hunedoarei 
întrucât jocul și obiceiul 
călușeresc doar aici s-au 
păstrat în toată splendoarea 
lor, în frumusețea și cură
țenia morală'pe care le 
presupune creația folclo
rică, parte a spiritualității 
unui popor. Pe de altă parte 
numai aici „călușerul tran
silvănean ” cunoaște anver
gura necesară prin preo
cuparea factorilor culturali 
județeni — Inspectoratul 
Județean pentru Cultură și 
Centrul Județean a! Crea

ției Populare - cu sprijinul 
Ministerului Culturii, Con
siliului județean Hunedoara 
și consiliilor locale Orăștie 
(de fiecare dată) și Romos 
(în acest an).

Ediția de acum a bine
cunoscutului concurs s-a 
bucurat de prezența cu totul 
specială a secretarului ge
neral al Organizației Inter
naționale de Folclor, dl 
Alexander Veigl (Austria), 

Parada câlușerilor la Orăștie
Foto: Traian MÂNU

personalitate marcantă a 
lumii culturale mondiale ce 
se află pentru a treia oară în 
România, în județul nostru 
I.O.V având unicul centru 
din Europa de Est, deve- 
nindu-i membri dnii loan 
Sicoe, Vasile Molodeț și 
Mircea Ocoș. In juriul festi
valului ,,Călușerul transil
vănean ”, bogat ca niciodată, 
s-au mai aflat dnii Theodor 
Vasilescu, artist emerit, 

București, președintele 
juriului, dr. Vasile Golban 
(Ministerul Culturii), Ma
rin Barbu (Centrul Na
țional de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și 
Creației Populare Bucu
rești), loan Sicoe - con
silier șef al Inspectoratului 
Județean Hunedoara pentru 
Cultură, Ioan Pumnea 
coregraf Brașov, Nichita 
Dragomira (Slatina — Olt), 
Vasile Molodeț, directorul 
Centrului Județean Hune- 
doara al Creației Populare. 
Mircea Ocoș - maestru de 
dans, ing. Iosif Bl aga 
primarul municipiului 
Orăștie, ing. Mircea Pă- 
trânjean — primarul 
comunei Romos.

Prima zi a concursu
lui a fost găzduită de Că
minul cultural Romos, 
aici evoluând cetele călu- 
șerești din Balșa, Pricaz 
(Turdaș), Gânțaga,

Minei BODEA

(Continuare în pag. 3)

A Banca 
Internaționala 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice 
“CERTIFICATE 

PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT” 

cu DOBÂNDA FIXA 
de 62% pe an 

și scadența la 35 zile 
prin unitățile sale din Deva, 

Hațeg, Orăștie și Brad

Parlamentul binecuvântează 
azi Guvernul remaniat

Despre criza guverna
mentală din ultimele zile, soldată/ 
generată de revocarea/demisia 
premierului Radu Vasile, toată 
lumea își dă cu părerea. Că 
situația economico-socială gravă 
din țară impunea măsuri radicale 
în structura Guvernului, că ele nu 
erau oportune acum, la puțin timp 
de la succesul obținut la Helsinki, 
privitor la admiterea României 
pentru începerea negocierilor de 
aderare la Uniunea Europeană, 
că toți miniștrii au muncit bine, 
dar nu a existat o organizare 
corespunzătoare (președintele 
Emil Constantinescu), că măsura 
revocării primului ministru de 

către șeful statului a fost/nu a fost 
constituțională, că trebuia 
schimbat întregul Executiv și 
numită o echipă de tehnocrați etc. 
etc.

Ceea ce a rămas pregnant în 
mintea oamenilor, vizibil clar, cu 
ochiul liber, este intenția și reușita 
tăierii cu orice preț a capului 
premierului-poet. Intrigile urzite 
în interiorul PNȚCD, al cărui 
soldat nu prea disciplinat este 

Radu Vasile, și cusute cu ață 
albă în cabinetul președinției, 
i-au grăbit pașii plecării 
acestuia din fruntea Guvernului. 
Deși gestul s-a făcut prin 
măsuri abjecte, prin decizii 
ilegale, corectate ulterior chiar 
de cei care le-au propus și 
aplicat, în urma unui troc pe 
care Radu Vasile l-a jucat cu 
dârzenie și inteligență, 
obligăndu-i pe complotiști să 
facă pasul înapoi și să-i ridice 
sancțiunile aplicate doar cu 
câteva zile în urmă.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 7)

^e ca Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 
.s'â,va aducă in case si in suflete numai lumină 
țlșcțbucurtc^La cumpăna dintre anjiSgăndurile 
pP^bune să v'ă îr^S^a^ă d^rf&u-vă spercMffîP*®* 
t/într-un an 2000 mai bun, cu realizări mărețe 

și colaborări fructuoase.
Tuturor locuitorilor comunei le doresc

Crăciun Fericit și un călduros La Mulți Ani!

Laurențiu NISTOR, 
primarul comunei Șoimuș

ROMCOM
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TVR I
8.00 TVR lași 09.05 Robin din 

Locksley (r) 11.05"TVR Cluj- 
Napoca 12.05 FBI C-16 (s/r) 
14.00 Jurnal 14.15 CiberFan. 
Lumea PC-ului 15.00 Oameni ca 
noi 15.30 Conviețuiri 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
18.05 Jumătatea ta (cs) 19.00 
Avanpremieră Știri 19.10 Sun
set Beach (s) 20.00 Jurnal. 
Știrea zilei. Sport. Meteo 20.55 
Telecinemateca: Beaumarchais 
(dramă Franța 1990) 23.05 
Jurnalul de noapte

TVR 2
9.15 Care pe care (r) 10.10 

Limbi străine. Engleză 10.25 
Veni, video, viei 13.00 Globul 
dragonului (d.a) 14.00 Toți, 
împreună 14.45 Santa Barbara 
(s) 15.30 Știri 15 45 Trupa DP2 
18.00 Care pe care (cs) 18.45 
Se întâmplă acum 19.15 Știri 
19.40 Căsuța cu povești 19.45 
Pagini din istoria teatrului 
românesc (p. IX) 20.45 Tradiții: 
tăierea porcului 21.15 Puls 
2000 22.00 Alfred Hitchcock 
prezintă: Jucătorii (thriller SUA 
'62)

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Animal Show (s) 10.50 
Asterix și Cleopatra (f. da. Belgia/ 
Franța 168) 12.00 Pe cont propriu 
(s) 13.00 Știrile amiezii 13.15 Pre
tender (s) 14.00 Decepții (s) 15.00 
Răsfățata (s, ep. 16,17) 17.00 Știri 
17.25 Capcanele destinului (s, ep. 
2, 3) 19.00 Observator 20.00 
Proprietăreasa (dramă SUA '96) 
22.00 .Observator 22.30 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! (mag. matinal) 10.00 

Tânăr și neliniștit (r) 10.45 Orașul 
judecății de apoi (co. SUA '91) 
12.30 Superman (d.a, ep. 5) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Babylon 5 
(s, ep. 89) 13.50 Ani de liceu (s, 
ep. 76) 14.15 Miracolul tinereții 
(s) 15.15 Nisipurile din Miami (s) 
16.10~Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 18.30 Dăruiești și 
câștigi! 19.00 Știrile PRO TV 20.00 
Nikita 21.00 Melrose Place 22.00 
Chestiunea zilei

PRIMA
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.00 Motor. 

Emisiune auto (r) 15.30 Real TV 
16.00 Viața în direct 17.00 
Telenovelă 18.00 Știri. Sport. 

. Meteo'19.00 Karaoke Show 
20.00 Dulce amăgire (dramă SUA 
1996) 22.05 Știri 22.30 Revista 
presei

ACASĂ
7.15 - 12.30 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) 18.30 An
gela (s) 19.30 Acasă la bunica 
19.45 Cartea cărților (d.a) 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 Sânge 

din sângele meu (s) 22.30 
Băiețelul care iubea 
Crăciunul (dramă SUA ’90)

rlBO
10.00 Lacul lebedelor (f. da 

SUA 1994) 11.30 Steel (f.a 
SUA 1997) 13.15 Febra 
aurului (fa. SUA 1998).14.45 
Crimetime (thriller SUA 1996) 
16.45 Sărutul care ucide 
(thriller SUA 1997) 18.45 
Prizonier în Paradis (co. SUA 
1994) 20.30-Forrest Gump (co. 
SUA 1994) 22.45 Pulp Fiction 
(fa. SUA 1991) 1.15 Creatorul 
de umbre (dramă SF SUA 
1989)

DORIȚI •să ECONOMISIȚI gaz
până la 30% 

•să vă simțiți în
SIGURANȚĂ

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

pentru că 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 
cănd aceasta scade cu căteva grade. In cazul unor nereguli la fluxul 
de gaz. sistemul de control al dispozitivului oprește gazul automat.

Expert Center.
Experții recomandă 

această oferta
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center 
Quasar! Numai până la 31 decembrie, experții noștri îți vor 
prescrie conectare gratuită și trei luni de abonament 
gratuit și tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul 
BOSCh 509* CU 39$** și alte telefoane: Nokia 3210 
-129$ ”, 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 .

S.C. DITCO iMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Tache lonescu 80
Tel. 064 418628. Tel/Fax: 064 418627
Tel: 094 620552

unic importator 
al produselor

DUNGS® DEVA, Bd. Decebal, Bl. R, Parter 
Tel. 054-222.999

E tCpERT
ciut»

Zbno exsnecAM Jo vftar

GAS CONTROLS

Reprezentanți
Hunedoara

INSTALAT!! GEVIS
Deva, Aieea Nuferilor, bl. M5, porter, fel.: 054 231705,225049

OPAC DESIGN SISTEM
Hunedoara. rryjg. HENCO, bd. Dacia nr. 39, tei.: 054 714021
COMEXIM 1NUROM
Orâștie. r-ta Victoriei nr. 22. tel.: 054 247925

Telefoane celulare începând de la 39 $*

CONS-TERMO-PREST
Praștie, str. Eroilor bl. 37,1el.: 054 247751
M.’Ă SERV
Hațeg,str. Independențeinr. 35/1.tel :054 770864

Hunedoara, bd. Dacia, nr. 37, bl. 47, parter, tel.: 740.647 
Hațeg, str. T. Vladimirescu, bl. 13, parter, tel: 77-1.081 
•Orăștie, str. Eroilor, bl. E, parter, tel.: 247.540
Brad, str. Republicii, nr. 1, tel.: 651.517

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

‘Prețurile nu conțin TVA Tn limita stocului disponibil și numai cu conectare.

Anunț publicitar
Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență hr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, Titlul I, Art. 43, alin. (2), lit. B, pct. b), scoate la privatizare un număr de 6 

societăți comerciale din jud. Hunedoara, ce sunt cuprinse în „Lista nr. 18, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare", publicată în presa scrifeă națională și INTERNET. Potențialii investitori, persoane 
fizice și juridice, române sau străine, interesați de societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr.crt. Denumire societate 
Localitate
Adresă

Nr. registrului 
comerțului

Obiect de activitate Capital social 
(mii lei)

Struct, 
acționariat (la 

data publ. prez.
liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. social 

oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREACod fiscal

1
AGROTEHNICA

Hunedoara 
Romos

J20/156/1999 Activități mixte (cultura 
vegetală și creșterea 

animalelor)

4922050 FPS 88.220
SIF 11.780 

PPM 
Alții

196882
88.220 173690 FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35,
Deva, cod 270011574424

2
AGROVEGETALA

Hunedoara
Hunedoara
Str. Hășdat, nr. 2

J20/1521/1999
Cultura cerealelor 187050 FPS 92.395

SIF 7.605 
PPM 
Alții

7482
92.395 6913 FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 270011596263

3
COMCEREAL 
HUNEDOARA

Hunedoara
Deva
Str. Ardealului, nr. 1

J20/347/1996 Alte servicii pentru 
agricultură

14479125 FPS 70.000
SIF 23.100
PPM 6.900

Alții

579165
70.000 405416 FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35,
Deva, cod 27008417454

4
CRIȘBUS BRAD

Hunedoara 
BRAD
Str. Goșa, nr. 44

J20/98/1991 Alte transp. terestre de 
călători pe baza de grafic 

(regulate)

2298625 FPS 87215 
SIF 

PPM 12.785 
Alții

91945
----5772T5---- 80190 FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35,
Deva, cod 27002138876

5
I

MEROPA

Hunedoara
Hunedoara
B-dul Traian, nr. 9

J20/29/1991 Fabr. de îmbrăcăminte 
tricotată (excl. lenjerie 

corp tricotată)

2119475
----- FPS 22.750-----

SIF
PPM 37.250
Alții 40.000

84779
•

22.750

♦

19287 FPS - Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35
Deva, cod. 27002124935

6
TESMA

Hunedoara
Lupeni
Str. Păcii, nr. 2 bis

J20/677/1991 Fabricarea altor articole 
textile

4021900 FPS 82.838 
SIF 

PPM 17.162
Alții

161 876
82.838 133266 FPS - Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35
Deva, cod.27002146186



UN BUN NECESAR

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

ANUNȚ PUBLICITAR
f

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 lâ 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 25.843 acțiuni, reprezentând 40,002% din 
capitalul social al Societății Comerciale “ALPIN SA”, cu sediul în Lupeni, str. Aleea Liliacului, nr. 2, județ 
Hunedoara, cod fiscal R 2146500, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/57/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul și alimentație publică;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.615.500 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 24.06.1998, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 25.843' 40,002
SF 31.975 ' 49,48
FFM 6.797 10,51
Alții 5 0,008
TOTAL 64.620 100,00

Sistem HiFi Sony

SONY Model : CFD-V27L

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

SONY Model : MHC-RXD7

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

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

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

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

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 25.797 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul 
social al Societății Comerciale “TRANSURBAN SA”, cu sediul în Orăștie. str. Pricazului, nr. 7, județ Hunedoara, 
cod fiscal R 7838757, număr de înmatriculare la Oficiul Reg strului Comerțului J 20/854/1995, având:

Obiectul principal de activitate: transport urban și interurbar de călători;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 644.925 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 21.09.1998, este:

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

este de 646.075.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/ 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 "ALPIN" SA, în scopul întocmirii unui raport de 

expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea ANGAJAMENTULUI 
DE CONFIDENȚIAL rTATE

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.250.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 64.607.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 875.000 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 DEPARTICIPARE 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:
- dovadă de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice romăne/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 licitației ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene DOCUMENTELE DE 

PARTICIPARE precizate la pct 3.22 diri Normele metodologice aprobate cu HG nr. 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilatei mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată 
pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest termen fW termen de decădere (24.01.2000, ora 9,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în 
data de 24.01.2000, ora 10,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 25.01.2000, 
ora 9,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 25/ 01/ 2000, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

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

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 
dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

lnformațiisuplimențare£rivind oferța FPȘ șe 2o£obțineia2nșulțând șițe;ul^u adreșa>^^^iȘofr^^

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 25.797’ 100
SIF - -
FFM - -
Alții - -
TOTAL 25.797 100,00

ANUNȚ PUBLICITAR
r

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 148.278 acțiuni, reprezentând 94,41% din 
capitalul social al Societății Comerciale “AGROTRANSPORT SA”, cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2, județ 
Hunedoara, cod fiscal R 3190511, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/127/1991, având: 

Obiectul principal de activitate: Transport de mărfuri industriale;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.926.350 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 27.09.1999, este:

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

vânzare este de 644.925.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/ FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic 

de la Direcția Teritorială Județeană a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC “TRANSURBAN" 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 1.500.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 64.492.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 875.000 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, Sectorul I București sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 
zilnic între orele’8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

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

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

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

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

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada dș achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice romăne/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 pcL 3.22 din Normele metodologice aprobate c j HG nr. 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mâi târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată 
pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest termen fiind termen de decădere (26.01.2000, ora 11,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților 
în data de 26.01.2000, ora 12,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 
27.01.2000, ora 11,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 27/ 01/ 2000, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

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

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara, dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între, orele 10-13.

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

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 148.278 94,41
FFM 8.776 5,59
Manager - -
TOTAL 157.054 100,00

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

este de 3.706.950.000 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 “AGROTRANSPORT" SA, în scopul întocmirii 

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

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 3.750.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 370.695.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 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).

‘GARANȚIĂ DE PARTICIPARE se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/ juridice române’ 

^au 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 EXIMBANF 
București, nr. 251.121.710.001 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la dat 
achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovadă 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 Județen 

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG n 
450/1999 și prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu c 
o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, respectiv în data d 
20.01.2000, ora 12,00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanțik 
în data de 20.01.2000, ora 13,00.

'Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 21.01.2001 
ora 11,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați-

Licitația cu strigare va avea loc la data de 21/01/ 2000, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale Județer 
Hunedoara.

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

•Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devi; 
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 Hunedoar 
dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.
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Folosirea petardelor in locuri 
aglomerate va fi amendată!

Persoanele care folo
sesc petarde și alte obiecte 
pirotehnice în locuri aglo
merate pot primi amenzi cu
prinse între 80.000 și 400.000 
de lei, conform cadrului le
gal, informează Ministerul 
de Interne. Mini-petardele și 
mini-pocnitorile pot fi co
mercializate tot timpul anu
lui, în timp ce anumite tipuri 
de artificii, rachete și poc
nitori sunt scoase la vân
zare, conform reglementă

rilor, doar în perioada 27-31 
decembrie. Comercializarea 
se poate face numai de că
tre persoane autorizate, în 
spații special amenajate.

Anul trecut, numai la Spi
talul de Urgență din Bucu
rești au fost înregistrate 
peste 150 de răniți, în urma 
folosirii defectuoase a unor 
asemenea obiecte. De ase
menea, polițiștii au depistat 
135 de infracțiuni la regimul 
materialelor explozive.

Ministerul Finanțelor 
Direcția Generală a Finanțelor* »

Publice și Controlului Financiar de
Stat Hunedoara-Deva

TREZORERIA județului Hunedoara pune la dis
poziția persoanelor fizice CERTIFICATE DE TREZO
RERIE CU DOBÂNDĂ PENTRU POPULAȚIE cu valori 
nominale de 1 milion, 5 milioane, 10 milioane, 20 
milioane, 50 milioane, cu scadență la 90 de zile și 
180 de zile.

Vânzarea CERTIFICATELOR DE TREZORERIE se
l face zilnic, între orele 8-13, la sediile trezoreriilor i 
i teritoriale din Deva, Hunedoara, Petroșani, Oraș- , 

tie, Brad, Călan, Hațeg, Lupeni, Simeria și Vulcan, | 
în cazul subscrierii de sume imoțrtante la certi- | 

' ficatele de trezorerie, operațiunea poate fi efec- j 
tuată și prin virarea sumelor din contul bancar al | 

I persoanei fizice în contul unităților trezoreriei I 
1 statului. \

Emisiunea de certificate de trezorerie pentru 
populație prin trezoreria statului protejează eco- | 
nomiile bănești ale populației de riscurile inflației | 
și contribuie la consolidarea încrederii în moneda j 
națională, garantând rambursarea la scadență a 
sumelor subscrise și plata dobânzilor aferente.

TREZORERIA STATULUI vă așteaptă și vă oferă 
dobânzi atractive.

AURA CAFf
MAGAZIN SPECIALIZAT

ÎN PRODUSE DE CAFEA ȘI DULCIURI 
COMPLEX “ROMARTA" ETAJ 1 

BULEVARD DECEBAL

PENTRU CEI DRAGI OFERIM DE CRĂCIUN
CAFEA Șl DULCIURI IMPORT GERMANIA 

CAFE GRANDE, JACOBS;
HIRSCH BOMBOANE FRUCTE, LAPTE ETC; 

CIOCOLATĂ R1TT1 R PENTRU SPORTIVI;

MOȘ CRĂCIUN ȘI GLOBURI DE CIOCOLATĂ
WALDBAUR Șl R1EGELE1N

CIOCOLATĂ GULIAN, COTE d’OR , RAFAELLO, 
ROCHER, MON CHER1 , SUCHARD, HEIDI. KENT ...

VĂ AȘTEPTĂM!!!

ZILNIC ÎNTRE ORELE 9 19; SĂMBĂTĂ 9-13

2700 Deva. sir. SAntuhalm rv 1

OFERTĂ SPECIALĂ DE SĂRBĂTORI!

Macon SA Deva vinde blocuri de zidărie 

și plăci pentru termoizolații din BCA 
la prețul de numai 

525.000 lei/m3 (TVA 
inclus)

Important: StOC LIMI AT!
Pentru informații suplimentare nu ezitați 
să ne contactați la sediul firmei, fabrica 

BCA sau la următoarele numere de 
telefon:

054-224.708, Direcția Comercială; 
054-221120, 226490, interior 182, Serviciu 
desfacere fabrica BCA.

Inspectoratul de Politie al 
județului Hunedoara

9

organizează în data de 20.01.2000 
ora 10.00 CONCURS pentru 

ocuparea a trei funcții de OFIȚER 
ECONOMIST.

Condiții:
- Fac. de Științe economice - specializare 

finanțe-contabilitate;
- vechime in domeniul finanțe-contabilitate - 5 

ani;
- cunoștințe operare PC (contabilitate aplicată 

pe calculator);
- vârsta până la 35 ani;
- serviciul militar îndeplinit bărbați;
- să aibă înălțimea de 1,70 m bărbați și 1,65 m 

femei;
- să fie declarat apt medical;
- să fie cunoscut cu o conduită corespunzătoare 

în familie, la locul de muncă și în societate;
- domiciliul stabil în municipiul Deva sau 

maximum pe o rază de 10 km.
Cererile se primesc până în ziua de 10.01.2000 

la Inspectoratul de pol. al jud. Hunedoara, Serviciul 
de personal și învățământ.

Relații suplimentare se pot obține adresându-vă 
la telefoanele 211250, 212850, int. 242, 246, 241.

«zjmÂYORi FEHicn tT La mul ți nrili

PRIMĂRIA COMUNEI 
DOBRA

Cu prilejul Sfintelor Sărbători 
ale Crăciunului și Anului Nou, 
Primăria comunei Dobra urează 
tuturor locuitorilor comunei, perso
nalului instituției și familiilor aces
tora, tradiționalul “La Multi Ani”, 
fericire și sănătate, însoțit de împli
nirea dorințelor de mai bine, de 
izbânzi și bucurii în anul care vine.

Primarul comunei Dobra,
Mircea COMȘA

Viceprimar Ionel TRIF

PRIMĂRIA COMUNEI 
ILIA

Dorim ca sărbăto
rile Crăciunului și 
Anului Nou să aducă 
locuitorilor comunei 
Ilia, colaboratorilor și 
celor care ne-au spriji
nit în realizarea iniția
tivelor și demersurilor

noastre clipe minunate trăite alături 
de cei dragi, multă sănătate, fericire și 
împlinirea tuturor dorințelor.

La multi ani!
Primăria comunei Ilia

PRIMĂRIA COMUNEI 
SĂNTĂMĂRIA ORLEA

Cu ocazia Sfintelor sărbători ale
Crăciunului și Anului Nou 
doresc să mulțumesc tutu
ror cetățenilor comunei 
pentru sprijinul acordat 
în depășirea dificultăților 
acestui an. Sper ca noul 
an să fie mai hun 
toată lumea.

Sărbători fericite, un
an nou cu multe împliniri, sănătate și pu
tere de a rezista tuturor încercărilor vieții.

La Multi Ani!
Primarul comunei Sântămăria Orlea,

Ioan FILIP

ORGANIZAȚIA 
MUNICIPALĂ PDSR 

HUNEDOARA
Sfintele sărbători ale Crăciunului și ale 

Anului Nou 2000 ne oferă prilejul să adre
săm calde urări de bine și sănătate, împlini
rea năzuințelor în muncă și în viață pentru 
membrii PDSR, pentru simpatizanții noștri, 
pentru locuitorii municipiului Hunedoara.

Fie ca speranța în ziua de mâine să nu 
vă părăsească niciodată, iar noul an să jîe 
unul mai hun decât cel care se termină.

La Multi Ani!
Președinte PDSR, 

organizația munici
piului Hunedoara 

Corneliu DUCA

De sărbători, visele

devin realitate I

TELEFOANE GSM
ÎNCEPÂND $
Luna cadourilor poate sa tina 3 luni !
Daca te abonezi la DIALOG in decembrie primești
3 luni de abonamenLgratuit
la oricare tip de abonament DIALOG

Pcti căsliga unul din cele
10 premii de câte
100 milioane, 

cadou de la DIALOG I

EUROjșL RADIO SAT 
p Ti n I B-dul Libertății ,bloc J, parter

tel: (054) 230.222 '
' 0<«iur>«< f V A □ (aria «wiaaiia cu coricran -a tipurtK d« Iitui alee ului diaponibo
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SPOPT • SPORT • SPORT (Urmare din pag. 1)

I Tiberiu Lung 
trasferat la Steaua
Cunosc bine și 

suporterii și adversarii, 
găurile mari avute de 
Steaua în toate 
compartimentele: apărare, 
mijloc și înaintare în turul 
campionatului 1999 - 2000. 
în apărare intră și ... 
portarii, unde noii veniți 
Tudor și Hotoboc n-au 
convins. Drept urmare, 
printre jucătorii noi ce îi va 
transfera Steaua se 
numără și Tibi Lung de la 
Universitatea Craiova, care 
a semnat un contract pe 3 
ani cu clubul militar. 
Trebuie să spunem că 
portarul craiovean a fost 
dorit și de noul antrenor al 
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Pleacă și alți consacrați 
de la Steaua?

în timp ce conducerea clubului Steaua este 
preocupată de aducerea unor fotbaliști care să 
întărească cu adevărat lotul, în diferite ziare apar 
informații că unii fotbaliști de la Steaua precum Roșu, 
Linear și Ciocoiu se află pe listele de transfer ale unor 
echipe cum sunt Numancia și Atletico Madrid. Este 
Vorba despre Roșu - vizat de Numancia (unde joacă 
Jean Barbu și recent și Gabi Popescu) și de Linear cu 
Ciocoiu ce sunt în atenția echipei Atletico Madrid. 
Când a preluat echipa, V. Pițurcă a afirmat că nu are 
timp de pierdut, că vrea performanță. Atunci își poate 
îngădui să înceapă pregătirile pentru retur cu o echipă 
văduvită și de “vârfurile” ei?

bucureștenilor, Victor 
Pițurcă. El a preluat pe 
Steaua numai cu condiția 
întăririi formației cu 3-4 
jucători de valoare care 
să asigure posturile 
deficitare ale echipei. 
Până acum, siguri sunt 
Răducanu de la Extensiv 
Craiova și Tiberiu Lung. 
Pe lângă alți jucători vizați 
de la divizionare A, în 
vederile antrenorului 
sunt și tineri jucători de 
la lotul de tineret, în prim 
plan fiind Maxim, 
brădeanul, Maxim plecat 
la Steaua de la Corvinul 
Hunedoara și timi
șoreanul Giuchici.

T 
'I

I
I
I 

!l 
, I

I 
■I

I 
! I 
i[ 
. J

După cum s-a mai 
anunțat, marea atletă a 
lumii, Gabi Szabo, a fost 
desemnată de către 
Asociația Internațională a 
Presei Sportive “sportiva 
anului” chiar în timpul în 
care se afla tocmai în 
Africa de Sud, unde, cu 
cunoscuta perseverență 
și o exemplară dăruire, 
Qabi se pregătește

Gabi Szabo se 

pregătește 

pentru noul 

sezon atletic

pentru cele 3 curse 
indoor ce se vor 
desfășura în februarie, 2 
în Germania și una în 
Franța, unde vrea să 
obțină un nou record 
mondial la 3000 metri. 
După concursul din 
Franța, în luna martie, 
Gabriela va participa și la 
Europenele indoor din 
Belgia. Aceste impor
tante competiții vor fi 
numai un preludiu, 
fiindcă multipla
campioană mondială și 
europeană are în vedere 
participarea la
Olimpiada de la Sidney.

Vâlcele Bune și Vâlcele Rele 
(Bretea Română), Bocsig 
(Arad), Sibișel, Căstău, 
Orăștioara de Jos (Beriu), 
Codlea (Brașov) și Romos. 
După mărturisirile membrilor 
juriului cea mai bună evoluție 
au avut-o ansamblul de 
călușeri al comunei Romos 
(patru generații) care de data 
aceasta au venit doar cu jocul 
călușeresc, dar și călușerii 
din Beriu, Căstău, Orăștioara 
de Jos, Sibișel...

Manifestarea de la 
Orăștie a fost deschisă cu un 
cuvânt încărcat de căldură 
rostit de către primarul 
municipiului Orăștie, dl losif 
Blaga. Au urmat evoluțiile 
propriu-zise ale unor 
cunoscute cete călușerești 
din județul nostru și din alte 
județe transilvănene. 
Deschiderea întrecerii de 
duminică de la Casa de 
Cultură din Orăștie a 
aparținut cetei de călușeri din 
Vaidei (Romos). A urmat 
ceata de călușeri din Dâncu 
Mare, dinamici, care s-au 
mișcat cu dezinvoltură; 
ansamblul de călușeri din 
Mărtinești (Hunedoara) cu trei 
generații,- călușeri cu o 
evoluție foarte bună, cu o 
amplă înălțare a picioarelor 
în pont, mai ales din partea 
vătafilor, care au interpretat 
cu curaj „Romana”, un joc 
dificil, din care n-a lipsit 
semnul crucii.

Au urmat călușerii din 
Grid (Bretea Română) cu 17 
tineri deosebit de talentați; 
ansamblul călușeresc din

Călușerii 
iernilor noastre
Geoagiu cu șase generații și 
aproximativ.cincizeci de tineri 
dovedind că această comună 
poartă mai departe steagul 
de călușeri de frunte preluat 
de la generațiile anterioare. 
Acest lucru l-au demonstrat 
și ansamblul călușeresc din 
Boșorod cu patru generații, 
ca și ansamblul de călușeri 
din Orăștioara de Sus cu șase 
generații și zeci de interpreți 
copii și tineri care au 
demonstrat, dacă mai era 
nevoie, că și aici tradiția 
jocului și obiceiului nu se va 
pierde niciodată.

Călușeri din Codlea 
(Brașov) au venit cu un joc 
aparte influențat, fără 
îndoială, de prezența sașilor 
din zonă, un joc încărcat de 
rigoare și ținută, de sobrietate 
specifică nemților împru
mutată și de români (până și 
costumele, prin culorile cu 

care au fost cusute au 
suferit influența săsească).

Dominați de albul 
costumelor, de ușurința 
opincilor din picioare și 
elasticitatea mișcărilor, 
călușerii din Săliște (Alba) 
se situează la polul 
oarecum opus călușerului 
hunedorean practicat de o 
parte a formațiilor noastre, 
joc în forță, bazat pe iureș 
și o bună condiție fizică în 
care,.bocancul" nu se 
sfiește să se ridice la 
nivelul „opincii”.

într-un material viitor 
vom reveni cu alte impresii 
asupra actualei ediții a 
„Călușerului transil
vănean" - interpreți, 
costumație, muzică, vătafi 
de excepție pe care îi vom 
vedea colindând în satele 
hunedorene în ziua de 
Crăciun.

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 0I/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

J
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FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Ofertă de vânzare

Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul

în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, in conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr.99/1999 
și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 35.842 acțiuni reprezentând 40,00% din capitalul 
social al Societății Comerciale “STRAJA” SA, cu sediul în VULCAN, str. Mihai Viteazul, nr.44, județul Hunedoara, 
cod fiscal R 2153086, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/6/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul.
Capitalul social eonform ultimei cereri de înscriere da mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 2.240.100 mii 

lei.
Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 10.07.1998, este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 35.842 40,00
SIF 51.004 56,92
PPM 2.758 3,08
Alții - -
Total 89.604 100,00

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 23.600 lei/actiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este 

de 845.871.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la 

Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC STRAJA 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 89.605.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 875.000 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, Sectorul I București sau la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 
20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau de o 

bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) (EXIMBANK);
9 bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/jtfridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de.p.articioare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD, deschis la EXiMBANK 
București, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
-dovada de achitare a prețuiui DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);

• - delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 450/1999 și prevăzute în Secțiunea 
C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru 
începerea licitației cu strigare, respectiv în data de 24.01.2000, ora 12, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertantilor în data de 
24.01.2000, ora 13.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 25.01.2000, ora 12, 
* când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 25.01.2000, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va anunța 

irintr-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 

ursul 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 - 

na Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

z XFONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Ofertă de vânzare

Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul 

în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/ 

1998, modificată și completată prin Legea nr.99/1999 și Normele Metodologice‘aprobate cu H .G. 450/1999, un 
număr de 405.416 acțiuni reprezentând 70% din capitalul social al Societății Comerciale “COMCEREAL" SA, cu 
sediul în DEVA, județul Hunedoara, cod fiscal R 8417454, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 
J20/347/1996, având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli și 
comercializarea cerealelor, leguminoaselor și a semințelor oleaginoase.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului; 14.479.125 
mii lei.

Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 22.07.1998, este:
Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 405.416 70

. SIF 133.789 23,1
PPM 39.960 6,9'
Total 579.165 100,00

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25..000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 25.000 lei/actiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este 

de 10.135.400.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la 

Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC COMCEREAL 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 1.013.540.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 13.125.000 lei se face cu ordin de plată tip 
trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR Deva Sau la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu 
depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau de o 

bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) (EXIMBANK);
• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

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

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 45Q/1999 și prevăzute în Secțiunea 
C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru 
începerea licitației cu strigare, respectiv în data de 20.01.2000, ora 14, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data de 
20.01.2000, ora 15.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 21.01.2000, ora 13, 
când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 21.01.2000, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va anunța 

printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize convertibile 

la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.
Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara - 

dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
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FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Ofertă de vânzare

Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul 

în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în
"onformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și 
completată prin Legea nr.99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 106.569 acțiuni 
reprezentând 73,39% din capitalul social al Societății Comerciale “METALOTEX" SA, cu sediul în DEVA, județul 
Hunedoara, cod fiscal R 2665256, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/42/1991, având: 

Obiectul principal de activitate: producție industrială, prestări servicii pentru populație, comerț.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 3.630.150 mii 

lei.
Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 22.11 d999, este:

Acționar Nr. acțiuni 34
F.P.S. 106.569 73,39
SIF 34.078 23,47
PPM 4.559 3.14
Total 145.206 100,00

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

de 2.664.225.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la 

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

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

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 3.750.000 lei, GARANȚIA 
DE PARTICIPARE de 266.422.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu ordin de plată tip 
trezorerie. în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR Deva sau la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu 
depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau de o 

bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) (EXIMBANK);
• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

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

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
-dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea, societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea.C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data 
fixată pentru începerea licitației cu strigare, respectiv în data de 19.01 2000, ora 13, acest termen fiind termen 
de decădere.

s derea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data de. 
ora 14.
rea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 20.01.2000, ora 
'a întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.
-u strigare va avea loc la data de 20.01.2000, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale Județene

eadjudecare la prirrțp ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va 
ouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999. 
zice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize convertibile 
'municat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.
nd societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara 
'u, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.
nntare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Ofertă de vânzare
Acțiuni prin licitație cu strigare

Fondul Proprietății de Stat, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A Deva, 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 
68,456 acțiuni, reprezentând 53,0798% din capitalul social al Societății Comerciale „Retezatul

Valea Jiului” S.A., cu sediul în Petroșani, str. Oltului, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R11189127, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, J 20/721/1998, având:

Obiectul principal de activitate: Comerț cu ridicata și cu amănuntul.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 3.224.200 mii 

lei
Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 22.11.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 68.456 53,0798
SIF 11.945 9,2620
PPM 48.567 37,6^2
Alții .
Total 128.968 100,00

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

de 1.711.400.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 

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

unui raport de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
Angajamentului de confidențialitate.

Pentru persoanele fizice/juridice române, plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 3.750.000 lei, garanția de 
participare de 342.280.000 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, Sectorul I București, sau la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între orele 8-10.30 (pentru valori ce nu depășesc 
20 mii lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau de o bancă 

străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) (EXIMBANK);
• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK)
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBANK - București, nr. 251.121.710.001, 
în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
• dovada de achitare a prețului dosarului de prezentare; .
• buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
• delegație din partea societății comerciale ofertante;
• semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene Documentele de 

Participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu HG nr. 450/1999 și prevăzute în Secțiunea 
C a Dosarului de prezentare, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea 
Licitației cu strigare, respectiv în data de 25.01.2000, ora 13, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 
25/01/1999, ora 14.00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face p.ână la data de 26.01.2000, ora 13.00, 
când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 26.01.2000, ora 14.00, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

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

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize convertibile, la 
cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, ri
na Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

i-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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celulare GSM. Tel. 094/VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, patru ca
mere, două băi, garaj și 
grădină. Informații tel. 
711052(6377)

• Vând Opel Omega 2,5 
TDI Full Opschen 23.500 DM. 
Tel. 092258454. (1025)

• S C. Cerealcom S.A. 
Deva vinde în data de 5 
ianuarie 2000, la baza de 
recepție Orăștie un tractor U 
650, un ifron 204 D. Relații la 
tel. 211335. (1027)

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

• Ieftine și bune! Vând 
televizoare color, conge
latoare, frigidere, toate se
cond hand, marcă și cali
tate germană. Garanție un 
an. Brad, lângă autogară. 
Tel 092639025. (20615)

859958.(1026)

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

• EXCEPȚIONAL! Co- 
piatoare noi și second 
hand (2 milioane-8 milioa
ne), imprimante,case mar
caj fiscale (7 milioane-12 
milioane). Tel. 710259, 
092/380613(6370)

• Societate comercială vinde 
făină tip 500. Informații tel. 
243144 sau 092/607686 (6426)

• Vând țuică de prună, 34 
grade, preț 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(6378)

• Vând Cielo, 3000 km, 
ratele la zi, dubiță Mercedes 
1,5 tone, dozator Fresco (suc 
plus bere), instalație satelit 
import. (6380)

• Vând haină de vizon, 
nouă, modei deosebit, Italia, 
nr. 46-48. Informații tel. 058/ 
816417(6379)

• Vând avantajos Yamaha 
DJX - 99, claviatură pian. Tel. 
262417,092604672. (20617)

• Vând sobă Super 2, 
nouă. Telefon 261438. (20622)

• Vând materiale de

• Vând căței, rasa Boxer 
German, galbeni și tigrați. 
Informații Hunedoara, tel. 
716465(6382)

• S.C. vinde PC 486 și 
monitoare second hand.

construcții (țiglă, cărămidă, Deva.str. 1 Decembrie, nr.14 
lemn). Tel. 624809. (20615) (în curte). Tel. 092/929095.

ÎNCHIRIERI
• închiriez garaj la bloc 

(pentru mașină) pe timp de 
un an. Deva, Cuza Vodă, 
tel 219386, după ora 19. 
(20615)

OFERTE SERVICII

• 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)

• Factori poștali pen
sionari pentru activități de 
teren. Salariu motivant. Tri
miteți scrisoare la CP 1 - 
479 București. (OP)

• Societate de produc
ție angajează contabilă cu 
experiență, salariu nego
ciabil, tel. 092/538874, 
241115(6424)___________

• Câștigi 5 milioane lei pe 
lună muncind o oră pe zi, 
stând acasă. Informații gra
tuit prin corespondență. 
Comuna Râu de Mori, sat 
Suseni, nr. 47. (6478)

DIVERSE
• Mulțumim distinsului 

medic internist Bădău, 
pentru interesul profesional 
în îngrijirea bolnavei 
Oprean Maria, până în ul
tima clipă. ' Familia 
Odeșteanu. (20084)

TOMBOLA ANULUI

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

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

-12 premii a 4.000.000 lei și
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 26.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
și la posturile de radio.
Tombola R« adresează numai persoanelor peste 18 ani.

TOMBOLA ANULUI

PREMII DE 
150.000.000 LEI!

Hațeflana
® BERE-TRADITIE SI PUTEREIBERE-TRADIȚIE Șl PUTEREI

• Solicit împrumut în lei 
sau valută pe două luni. 
Garanții imobiliare, 10% 
dobândă. Tel. 092473393. 
(1030)

PIERDERI
• Pierdut cod fiscal al S.C. 

Trans Phoenix S.R.L. Lupeni, 
nr. 2146291. Se declară nul. 
(1031)

• Pierdut talon pentru 
motocicletă K 1.75 și chi
tanța nr. 419214719 eliberată 
de CEC Deva, ambele pe 
numele Ivașca Toma. Se 
declară nule. (1028)

• Pierdut legitimație de 
serviciu eliberată de DGFP 
Hunedoara Deva, pe numele 
de Draia loan. O declar nulă. 
(3709)

DECESE

• Părinții și soțul mul
țumesc tuturor rudelor, 
prietenilor și vecinilor ca
re au fost alături de ei la 
greaua încercare prici
nuită de decesul celei 
care a fost o bună fiică și 
soție

înv. STELA MOȘ
din Hațeg. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (6477)

• Întregul colectiv de 
la S.C. Gaz Hațeg S.A. 
este alături de Marius 
Constantinescu, la tre
cerea în neființă a mamei 
s"ale. (OP)

• lordache Cojocaru 
(Dănuț), Diana și Tibi Ma- 
riș, Diana și Dani Hărău, 
Ghiță și Florica Moldovan 
mulțumesc tuturor prie
tenilor care le-au împărtă
șit adânca durere prici
nuită de trecerea în neființă 
a dragei lor

SABINA COJOCARU
Dumnezeu să o ierte și 

să o odihnească. (6381)

X.

Primăria municipiului 
Orăștie

Cu ocazia Sfintelor sărbători prilejuite de Nașterea 
Domnului Nostru Iisus Hristos, adresez orăștienilor 
mulțumiri pentru că au fost alături de mine în acest an, 
în realizarea celor ce ne-am propus. Mulțumesc de 
asemenea instituțiilor și unităților economice din oraș 
pentru contribuția adusă la rezolvarea 
problemelor municipiului.

Le doresc tuturor Sărbători 
Fericite!

La Mulți Ani!
Primarul municipiului 

Orăștie, Iosif Veniamin Btaga

SC Gaz Hațeg SA
Cu ocazia Sfintelor sărbători ale Nașterii 

Domnului Iisus Hristos și a Anului Nou 
2000, urăm salariatilor firmei și familiilor 
lor, beneficiarilor serviciilor noastre, parte
nerilor de afaceri, sănătate și bucurii, nu

mai împliniri și bel
șug, alături de tradi
ționalele urări stră
moșești

Sărbători fericite 
Și

La mulți ani!
Consiliul de 

administrație

SC ROGARD COOMIMPEX
SRL HAȚEG

în întâmpinarea sărbătorilor Crăciunului 
și a Noului An 2000 le urăm angajaților
societății noastre și familiilor acestora, 
precum și clenților, colabo
ratorilor, partenerilor de afa
ceri, voie bună și sănătate, 
noi succese împreună, un 
an mai bun, în pace și 
prosperitate.

Sărbători fericite!
La mulți ani!
Consiliul de administrație

✓------------------------------------------------------------------------- \

Inaugurarea rețelei de gaz
Ieri, la inițiativa primarului Laurențiu Nistor, în 

localitatea Șoimuș a avut loc inaugurarea rețe
lei de distribuție pentru gaze naturale la gospo
dăriile populației. Adunarea festivă s-a desfășu
rat la căminul cultural din localitate, fiind urmată 
de inaugurarea SRM și de masa festivă. (Cr.C.)

X___________________ _________________________ /

PUBLICITATE

"COTăKTCL
MBSR”

Parlamentul binecuvântează azi 
Guvernul remaniat

(Urmare din pag.1)

Radu Vasile intră deja în 
amintire ca premier. în locul 
său - guvernatorul BNR. Mugur 
Isărescu. Neangajat politic, 
ceea ce va constitui cu sigu
ranță un handicap în lupta cu 
miniștrii conduși de partide. 
Alte noutăți în noul Executiv. 
Mișcarea dibace, necesară și 
benefică pentru țară a lui Petre 
Roman de a abandona preșe
dinția Senatului și de a prelua 
externele, unde a fost integrat și 
Departamentul Integrării Euro
pene, lăsându-i pe tușă pe An
drei Pleșu și Alexandru Herlea.

Sau altă mișcare, neașteptată, 
cea a lui Alexandru Athanasiu, 
de a părăsi Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, permițând 
pentru prima dată după 1990 
accesul unei femei în funcția de 
ministru, respectiv al colegei de 
partid a ministrului demisionar, 
dna Smaranda Dobrescu. Și ar 
mai fi crearea unui nou mi
nister - al Inspecției Publice ■> 
condus de fostul șef al DAPL, 
Vlad Roșea, precum 'și con
stituirea unui birou executiv al 
Guvernului, compus din patru 
secretari de stat și secretarul 
general al Guvernului și condus 
de premier.

Ei, cum s-ar întreba 
celebrul Tănase, și cu asta 
ce-am făcut? Va fi mai bine 
în.țară și mai cald la vară? 
Vom merge mai rapid spre 
Europa ? Vom reduce prostia 
și hoția? Vom face mai 
prosperă România? Câte 
ceva din toate ni se promite 
deja. Să fie într-un ceas 
bun! Chiar de azi, când Gu
vernul remaniat se prezintă 
Parlamentului sprq... omo
logare, după ce membrii săi 
au fost audiați ieri in comi
siile Legislativului.

Alt Guvern, de sărbători, 
altă speranță.
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â»ĂHBATUKI FEHICITE!

SC VIDRA CONVEX SA
hunedoara

Sfânta Sărbătoare a Crăciunului 

și sosirea Anului Nou 2000 ne oferă 

bucuria de a transmite angajaților, 
familiilor acestora, precum și 

tuturor colaboratorilor, multă 

sănătate, fericire și împliniri depline.

Sărbători fericite și
La multi ani 1

Director general,

ec. Petru Ișfan

X

desanatate,împlinirealâturideceiflra§i 

tuturor colaboratorilor, beneficiarilor ^furnizorilor noștri, 

sulariaților firmei și familiilor acestora.

La multi ani1
9

Director general, 
irig. Zacheu loan Josan
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Mrtwni ai^ajalilor, familiilor 
acestora, cbenților, colaboratorilor ți 
tuturor partenerilor de afaceri, urări

I
de sănătate și prosperitate, dorindu-le 

să petreacă Praznicul Nașterii Domnului 
/ • \ 

și .AnuLNou 2000 mpatefunțelegere.

Președinte, 
Mircea Crișan 

Contabil șef, 
Virginia Vișin eseu

SC BENTOCALCAR SA
DEVA

Transmite. angajaților, familiilor acestora și tuturor 
partenSlpr de afaceri, urări de sănătate și prosperitate, 

dorindu-le < petreacă Praznicul Nașterii Domnului 
{i Anal Nou 2M in pace ji in'elegere.

* \

Manager general,
_ ing. Petru Beldean

SERVICE BIROTICA srt
Deva, b-dul DeceOal, bl. C, parter, tel. 054/211611 

______Amenajări interioare
Podele Lambriuri

Laminate
S^^^oiifortul dumneavoastră este problema noastră !

— A
W

Urează tuturor clienților, cu ocazia Crăciunului 
și a Anului Sou 2000, împlinirea dorințelor și 
numai bucurii, alături de tradiționala urare de

La multi ani!
Manageri,

Daniela Trușcă 
Florin Adrian Trușcă

Transmite angajaților, familiilor 
acestora, furnizorilor și tuturor partenerilor 
de afaceri, urări ie sanitate și prosperitate, 
dorindu-le ca Praznicul Nașferii Domnului 
și Anul Nou 2000 sa le aduci numai 
bucurii,

La multi ani!
Conducerea

I

ASOCIAȚIA crescătorilor 
W DE ALBINE
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Adresează tuturor 
apicultorilor din județ, 
cu ocazia Crăciunului 
și a Anului Nou 2000, 
împlinirea dorințelor 

și numai bucurii, 
însoțite de călduroase 

. urări de bine.

Vicepreședinte asociație, 
Iosif Korb

PRIMĂRIA si COHSnm ZiOCAIi

RÂCHITOVA

Urează tuturor cetățenilor 
comunei Kăchitova, 

cu ocazia Crăciunului

împlinirea lorințelor 
ș*numaibucurii, 

însoțite de cdlauroase urări*
de fericire și prosperitate.

La multi ani!»

Primar, 
Septimiu Sandu

BIBLIOFOR
REfEAUA LIBRĂRIILOR

.ii"
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Consiliul de administrație 
!'rl‘ Director general,

Horia Crișan
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C | Adresează cu ocazia
K= Crăciunului și a Anului111L 
n 1

Nou 2000 tuturor 
clienților, furnizorilor,

p 1 angajaților noștri și 
familiilor acestora, 
sănătate,, bucurii și

p împlinirea tuturor1 L
dorințelor.

U Director general,
Eugen lVUrdun

Lf s Director tehnic,
Ștefan Besoiu


