
ărbătorile Nașterii Domnului, Anului Nou și 
Bobotezei ne oferă bucuria de a vă felicita, 
u-vă pace, sănătate și spor duhovnicesc. Bucuria 

Praznicului Nașterii Mântuitorului Hristos să vă
călăuzească în noul an spre împlinirea voii lui Dumnezeu, iubirea 
semenilor și înmulțirea faptelor bune.

Cu părintească dragoste, vă binecuvântăm și vă adresăm 
tradiționalul:

La Multi Ani!
’ TEOCTIST

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

COTIDIAN INDEPENDENT

Ca și Magii de odinioară, suntem chemați 
semenilor care, din neștiință sau neputință, ^nch^ă 
idolilor înșelători ai veacului acestuia, egoismului, lăcomia 

abuzurilor de tot felul. Cu dragoste să-i chemăm în fața ieslei din 
Bethleem, în fața sfintelor uși ale altarului, spre a rosti împreună: 
„Am venit să ne închinăm Lui”, singurului Dumnezeu adevărat, 
lui Hristos lisus. El bate la ușa inimii noastre în care să Se nască 
și să ne mântuiască. Să ne grăbim a-l deschide ușa inimii 
noastre.»

«

Din Pastorala de Crăciun, 1999, a Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST.

APARE LA DEVA
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Colo sits, Doamne, 
mai sns

Colo sus, Doamne, mai sus 
Este-o dalbă mănăstire, 
Cu pereții de hârtie.
Da-n lăuntru ce era?
Era Maica Precista,
C-un Fiu mic ce tot plângea. 
- Taci, Fiule, nu mai plânge, 
Că Maica Ție ți-o da 
Două mere, două pere, 
Două țâțe de-ale mele 
Și cheile Raiului 
Să deschizi porțile lui, 
Raiul sfânt să-l stăpânești 
Și cerul să-l moștenești.

Toată ceata 
creștinească 

Toată ceata creștinească 
Astăzi să se veselească, 
Oastea mare s-a ivit 
Sus la sfântul răsărit.
Și străluce bucurie 
C-au văzut ce va să fie, 
Că veșnicul Dumnezeu 
A trimis pe Fiul Său 
Să se nască-n Viflaem 
Precum prorocit avem. 
Aceasta s-a dovedit, 
Trei crai de la răsărit 
La-nchinare au venit, 
Daruri scumpe aducând. 
Culcă-te-mpărat Ceresc 
In sălaș dobitocesc. 
Se culcă pe fân uscat, 
De îngeri înconjurat. 
Am, smirnă și tămâie 
l-au adus de bucurie. 
Amin! Doamne Slavă Ție!
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Sâ tie bucurăm...
VKupă atâtea sărbători, 

►^comemorări, alte 
evenimente care au traversat 
luna decembrie a acestui an, 
iată-ne în ajunul Zilei celei 
Mari - a Nașterii Mântui
torului lisus Hristos. Este zi 
Sfântă, ce cheamă oamenii la 
împăcare și bunătate, îi 
îndeamnă la înțelegere și 
iubire, le picură în suflete 
smerenie și lumină.

Să ne bucurăm. Să ne 
bucurăm că putem sărbători 
în libertate Crăciunul. Să ne 
bucurăm că putem asculta în 
liniște frumoasele colinde 
românești. Să ne bucurăm că 
putem privi fără teamă 
exprimarea obiceiurilor și 

^datinilor noastre strămoșești.

Să ne bucurăm de 
înălțătoarele clipe ocazionate 
de Praznicul Nașterii 
Domnului.

Dar ne putem bucura oare 
pe deplin? Cu toții? Avem 
suficiente motive pentru acest 
lucru? Răspunsul este mai 
degrabă nu decât da. Pentru că 
Moșul cel Bun nu va ajunge 
peste tot. Din cauza 
drumurilor grele ale tranziției 
și a neputinței noastre de a le 
pietrui cu dragoste și bunătate, 
în credință și speranță, 
plombându-le mai ales cu 
viclenii și deșertăciuni. In 
multe case este frig și 
întuneric, bântuie boli și 
neliniști. In destule altele nu 
vor poposi nici colindătorii, nu

va mirosi a cetină verde de 
brad.

Oameni singuri și 
neputincioși, copii ai străzii, 
bătrâni bolnavi, șomeri fără 
speranță îl vor aștepta 
zadarnic pe Moș Crăciun. 
Cu toată generozitatea lui, 
nedezmințită vreodată, nu 
îi va putea vizita. Să ne 
îndreptăm măcar noi 
gândurile spre ei. Și dacă 
putem, să le întindem o 
mână, să le dăruim un 
zâmbet, să-i mângâiem cu 
privirea, să-i învăluim cu 
căldura inimilor noastre.

(Din culegerea de colinde a prof. Clemente Constandin, 
publicate de Centrul Județean de Conservare și Valorificare a 
Tradiției și Creației Populare Hunedoara-Deva)

1

(Jubileul Lumii Creștine)
stăzi întreaga lume 

creștină prăznuiește o 
mare taină, taina nașterii lui 
lisus Hristos, Cel ce „s-a făcut 
trup și s-a sălășluit între noi”, 
adică pe împăratul care ne-a 
ridicat din întunericul și din 
umbra morți, care s-a întrupat 
ca să ne ridice la Dumnezeu și 
să restabilească raportul filial 
dintre om și cerescul Tată.

Din iubire pentru ființa 
omenească se coboară Fiul lui 
Dumnezeu pe pământ. El nu 

L vine ca un rege cu o armată de

îngeri ca să înscăuneze prin 
puterea forței regatul cerurilor 
pe pământ, ci ni se înfățișează 
ca un prunc de rând, născut 
într-un staul de vite, crescut de 
o Pură Fecioară și un umil 
bătrân și care pornește să 
cucerească lumea cu puterea și 
înțelepciunea cuvântului și cu 
ajutorul unor pescari simpli, 
nevoiași, dar cu inimi curate.

Bucuria Crăciunului este 
una dintre cele mai mari 
sărbători pentru lumea creștină, 
întrucât această sărbătoare, pe

lângă adevărul ce ni-l 
descoperă în legătură cu “taina 
cea din veac ascunsă și de 
îngeri neștiută”, ne aduce în 
conștiințele noastre an de an 
și ne face să retrăim datinele 
creștinești și străbune, care 
aproape de două mii de ani au 
ținut pe înaintașii noștri uniți 
în aceeași credință și în 
aceleași simțăminte de bucurie 
și speranțe, redate minunat de

Pr.Dr.l.O.RUDEANU
(Continuare în pag. 3)

Următorul număr al ziarului nostru - marți, 28 decembrie 1999!
1 ■- -

Mesajul Prefectului 
Județului Hunedoara 

cu ocaxia 
Sârbătorihr de iarnă 

în preajma zilelor în care sărbătorim 
Nașterea Mântuitorului nostru lisus 
Hristos și la finalul unui an care a avut și 
bune și rele, să ne urăm unii altora fericire, 
încredere în oameni, în libertatea de a fi 
noi înșine, seninătate și bucurie 
sufletească.

Decembrie este o lună a speranței și, în 
același timp, de bilanț pentru fiecare dintre 
noi. Cu atât mai mult suntem datori să 
privim atent în trecut și mai ales în viitor, 
acum, în momentul intrării în anul 2000.

Urez fiecăruia un an mai bun decât cel de 
care ne vom despărți curând, celor ce se 
bucură împreună cu rudele și prietenii, 
celor care sunt singuri și se simt părăsiți, 
celor care muncesc acum pentru ca ceilalți 
să se poată bucura, sănătate, succes și 
fericire personală!

Din toată inima,

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 5)
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De la Președintele 
Confiiliiiliii Județean 

Hunedoara
Sărbătorile de Iarnă constituie întotdeauna 

simbolul bilanțului unui an cu bucuriile și 
neîmplinirile sale, iar Anul Nou reprezintă 
speranța într-un nou început. Acum, mai mult 
decât oricând, încheiem un secol. Suntem i 
generații care avem acest privilegiu de a păși cu 
încredere în anul 2000, cu speranțe și năzuințe i 
de prosperitate și mai bine!

Sigur că perioada actuală are problemele și 
greutățile ei, dar cum bine știm, întotdeauna și în 
orice epocă au fost și vor fi probleme, pentrti că 
viața noastră a tuturora nu este perfectă ci doar 
perfectibilă. Românii au trecut uniți prin multe 
vicisitudini ale sorții, dar tot împreună le-au 
depășit întotdeauna!

Dumneavoastră, tuturor locuitorilor județului 
Hunedoara, vă doresc din inimă ca Sărbătorile de 
Iarnă și Anul Nou 2000 să vă aducă mai multă 
bunăstare materială, să aveți parte de sănătate și 
fericire și să vă bucurați, alături de cei dragi, de 
frumusețea acestor evenimente atât de plăcute 
pentru noi toți.

'((ii

f

NICOLAE STANCA, prefect-------------------------- — A

Redacția ziarului “Cuvântul liber’*
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GHEORGHE BARBU,
Președintele Consiliului Județean 

Hunedoara
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Prof. univ. dr. Gheorghe Ana 
Deputat PDSP de Hunedoara

DIRECȚIA 
SILVICĂ DEVA
urează angajaților 
și colaboratorilor 

săi fericire și 
prosperitate în anul 2000.

Am deosebita 
plăcere, prile
juită de apropie
rea Crăciunului 
și Anului Nou

Director, 
loan Cristea 

I LA MIMAI ANI t 
V--- ---- ______ _ -
A -------
Partidul Pensionarilor din 

România 
Organizația orășenească Hațeg 

6 ’ O &
Pensionarii de astăzi au trăit și mun

cit pentru binele României jumătate și 
mai bine din acest secol.

Cu prilejul Sfintelor sărbători de 
Crăciun și al Anului Nou, Comitetul Par
tidului Pensionarilor urează membrilor 
săi, tuturor pensionarilor din 
orașul și Țara Hațegului 
multă sănătate și fericire 
alături de copiii și nepoții 
lor, iar celor singuri, 
bunul Dumnezeu să fie 
alături de ei!

2000, să adresez sincere urări de 
bine, sănătate, bucurii, împliniri 
în muncă și în viață pentru toți 
cetățenii județului Hunedoara.

Folosesc această ocazie pentru 
a transmite tuturor creștineștile 
urări

f'etictf!
ia multi am!

s ______________ ’_____________________________ J

COLEGIUL JUDEȚEAN 
AL MEDICILOR 

HUNEDOARA - DEVA

Aurel Anca, 
președinte

SC be Pază SRL
Dcva

Județul Huneodaraf

Cu prilejul Sfin
telor sărbători de 
iarnă și al Anului 
Nou 2000, felicită 
întregul personal 
din cadrul unității, 
colaboratorii și be

neficiarii, urându-le multă sănătate, 
fericire, sărbători fericite și tra
diționalul

La mulți ani!
Director general, 
Oct a vian Stângă

SC PRESTATORUL Sfi 
HATEQ !

Cu prilejul Sfintelor săr- 
bători ale Nașterii Domnului 

vf-. ff Anului Nou 2000, 
_ adresăm o caldă 

''■fi . urare de sănătate,
împlinire alături 
de cei dragi tutu

ror colaboratorilor, beneficiarilor, 
furnizorilor noștri, salâriaților  firmei și 
familiilor acestora. ''

La mulți ani!
Managerii 
loan Prip 

Emilia Schiopu 
k_________ Viorel Jurconi),

\

urează tuturor 
membrilor 

săi sărbători 
fericite, 

sănătate și 
bucurii.

/ Un an nou 
mai bun și 

cu multe împliniri.
z

AUTOMOBILISTI!
/

Societatea de Asigurare Româno 
Germană "UNITA" vă așteaptă la 
sediul din str. Horea, nr. 17, zilnic 
între orele 8-18>iar sâmbăta și duminica 
între orele 8-12, precum și la Hotelurile 

! Societății SARMIS și DEVA cu program 
NON STOP și la Agenția BTT din B-dul 
Decebal, între orele 8,00 - 15,00, pentru 
încheierea "Asigurării obligatorii 
de răspundere civilă AUTO" - 
pentru anul 2000.

ATENȚIE!

Puteți beneficia de o reducere de 10% 
dacă plătiți integral primele anuale până la 
31 decembrie 1999.
CĂUTATI SOCIETATEA "UNITA"

L____ ..... J

Al AUTMCM
i Organizația județeană 

Hunedoara
Ca reprezentant al aspirațiilor și 

speranțelor celor multi, ce-și doresc 
o viață demnă - prin muncă cinstită, 
cu prilejul sărbătorilor de Crăciun
și al Anului Nou - 2000 -
urează tuturor locuitorilor 
județului nostru multă 't 
sănătate, bucurii și îm- .
pliniri alături de tradi- 
ționalul La mulți ani!
Comitetul județean 
Hunedoara

MESAJ PENTRU ZIUA DE 24 DECEMBRIE
1999

Tradiția străbună a Sfintei sărbători de Crăciun și sosirea Noului
An 2000 ne aducexîn suflet bucuria de a vă ura dumneavoastră - 
salariații Siderurgica Hunedoara și familiile dumneavoastră -
multă sănătate și fericire.

Vă mulțumim din toată inima pentru eforturile depuse și totala 
implicare în cel mai dificil an pe care l-am parcurs împreună.

Eie ca începutul utfui ribu an să fie un start bun pentru toți, să 
pășim înainte uniți și cu mai multă încredere, pentru a ne bucura 
împreună de rezultatele eforturilor noastre!

“Crăciun fericit și un sincer La mulți ani!”
Administrator unic,

L------- -—— Ing. Gheorghe Pogea
........................ ......—

Sindicatul *primurul
Independent Macon 

.Deva
Conducerea Sindicatului Indepen-

municipiului
Hunebouru

dent Macon Deva adresează și pe această Sărbătorile de iarnă - Crăciunul
cale tuturor membrilor de sindicat, fa
miliilor acestora, conducerii societății și 
nu în ultimul rând colaboratorilor săi, 
cele mai alese gânduri, multă sănătate și

și Anul Nou 2000 - îmi oferă 
plăcuta ocazie de a adresa și pe 
această cale locuitorilor

împlinirea viselor și aspirațiilor. municipiului Hunedoara cele mai
Sărbătorile de iarnă - Crăciunul și calde urări de bine, sănătate și

Anul Nou - să vă găsească fericire.
în liniște și pace. f f f Ji Fie ca Anul 2000 să vă aducă în

“La multi ani! ” x—
Lider de J /. suflete pace și multă liniște.

sindicat, \ . a fa mulți ani!

Alexandru Ec. Remus Mariș,
Cordoș primarV ...... ... __ ____  J._ ....... .. A

Cu ocazia sărbătorilor
' -...... ■ ■ - )

Punct Schimb - Poșta
de iarnă și Anului Nou, Rapidă (Serviciul
societatea “UNITA” urea- Prioripost) Deva
ză tuturor asiguraților, Adresează cu oca- jbk

zia Crăciunului și a • >
colaboratorilor și sala- anului 2000, t Z'0
riatilor un5

pentru toți colabo- 
ratorii (clienti, f r

An nou agenți economici), U /
fericit” salariații firmei și fa-

miliile acestora împlinirea dorin-
• și tradițio- țelor, sănătate și multe bucurii, pros-

- naiul peritate, însoțite de creștineștile
urări Crăciun fericit și La multi ani!

"fa ma/țî Responsabil Prioripost Deva
am! Of. Maria IștocL------------- - —_—iJ t ... . JJ

r — rCasa de Ajutor Piimai’iti comunei
Reciproc a 

Pensionarilor Deva
Bălța

ț a Urează cu oca-
f l

De sărbătorile Crăciunului și nîffijfc. bători de Cră-
a Anului Nou 2000 ciun si Anului

conducerea Casei de Ajutor Nou tuturor
Reciproc a Pensionarilor Deva locuitorilor

adresează membrilor casei comunei cât
calde urări de bine, sănătate și colaboratorilor săi multă
și fericire. Multe felicitări și sănătate, fericire și

tradiționalul La multi ani!
nuMi a/nf!”

f Primarul comunei Băița,
Consiliul de Administrație Ionel Stoiau . Ti- yj L _ J
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NAȘTEREA 
DOMNULUI
(Urmare din pag. 1)

anonimul colindător în acest 
splendid colind de “Moș Ajun

“Din an în an sosim mereu/ 
La geam cu Moș Ajun /E ger 
cumplit, e drumul greu/ Da-i 
obicei străbun./Azi cu strămoșii 
cânt în cor / Colindul sfânt și 
bun. ”

Nu e datorie românească 
mai vrednică de a fi împlinită 
la acest praznic, decât să facem 
părtași pe cei mai tineri ai noștri 
care vin după noi de virtuțile 
sujletești moștenite de-a lungul 
veacurilor prin aceste colinde 
străbune care sunt cele mai de 
preț ale spiritualității noastre 
care trebuie păstrate cu o grijă 
sjântă în adâncurile sufletelor 
noastre românești.

Mesajul „pe pământ pace și

țOin noapte s-a 

aprins o tu/nine: 

e vtnâcianal/
Eram ca un “popor care 

umbla prin întuneric", înaintam 
“pe bâjbâite ca niște orbi 
atingând zidul" (Isaia). Dar în 
întunericul nopții s-a aprins o 
lumină: e Crăciunul,
sărbătoarea bucuriei noastre, 
a speranței. în această noapte 
misterioasă, când stelele arătau 
miezul nopții, 25 decembrie a 
anului Romei 747, Fecioara 
Maria l-a născut pe Fiul ei, și 
după ce l-a înfășat, l-a culcat în 
iesle. Isus este “lumină din 
lumină" și așa cum raza iese 
luminoasă din stea, fără a-i 
întuneca, ci doar sporindu-i lu
mina, la fel și El s-a născut din 
Maica Sa, pururea Fecioară. 
Isus, în acest moment, începe 
să fie modelul pe care trebuie 
să-l urmăm și noi înșine, dacă 

i vrem să luăm parte la opera sa 

Optimism și credință

între oamnei bună învoire de 
la Nașterea Domnului" 
trebuie să aibă astăzi un 
mișcător ecou în sufletele 
noastre. Anul Nou 2000, în 
care am fost învredniciți să 
intrăm, pe care îl vom începe 
peste câteva zile, nădăjduim 
să fie un an de liniște, cu pace 
și alese bucurii duhovnicești.

Să-L rugăm pe Domnul 
și Mântuitorul nostru Isus 
Hristos să ne ocrotească de tot 
răul, să ne binecuvânteze 
familiile și casele noastre cu 
alese bucurii și belșug din 
Darurile Sale cele bogate.

„La Multi și Fericiți Ani! ” 
„Și-acum te las, fii 

sănătos /Și vesel de Crăciun/ 
Dar nu uita când ești voios / 
Creștine, să fii bun! ” t

de răscumpărare. Ieslea este 
primul său amvon, ultimul va 
fi Crucea!

Copilul dăruit nouă de 
însuși Dumnezeu este cel 
care se relevă trezind iubirea 
în inima oamenilor. Acum toți 
putem spera, fiindcă există 
speranța că tatăl ne iubește 
pe fjecare dintre noi. Crăciunul 
simbolizează vârsta copilăriei 
pruncului Dumnezeu 
însuflețind întreaga fire. 
Sărbătoarea Nașterii 
Domnului Isus Cristos ne 
adună alături de cer și pământ 
și pe noi, oamenii, la un loc, 
părinte cu copil, frate cu frate, 
prieten cu prieten, pentru ca 
împreună să ne bucurăm de 
venirea Fiului, preamărindu- 
L in cuget și faptă.

Ina JURCONE

în județul nostru, 
Crăciunul nu poate fi 
sărbătorit cum se cuvine în 
nici o casă de creștin fără 
prezența cetelor de 
călușeri ori de dubași care 
umblă din casă în casă 
pentru a colinda și a ura 
gazdelor “Sărbători 
fericite”. Călușeruleste un 
joc și un obicei străbun 
păstrat din generație în 
generație, răspândit mai 
ales în zona Orăștiei și pe 
Valea Mureșului superior 
ori a Streiului, dar și în 
zona Bradului și nu numai. 
Cel mai bine s-a conservat 
în comunele Romos, 
Geoagiu, Orăștioara de 
Sus, Mărtinești, Balșa, 
Turdaș, Boșorod, Bretea 
Română, Rapoltu Mare 
ș.a. In else împletesc jocul Minei BODEA

r 
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I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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Jvearâ binecuvântata
în Viflaem - cetate, spre seară-au poposit
Maria și cu losif să-și caute sălaș,
Dar, spre dezamăgirea lor, nimeni nu

i-a primit...
Și au plecat, spre câmp, departe de oraș.

propriu-zis adus de tineri, 
dar și colindatul reunind 
nenumărate colinde: a fetei, 
a junelui, a gazdei, 
gospodarului, numeroase 
variante de Mioriță de o 
mare încărcătură
emoțională, precum și de o 
bogăție ideatică ieșită din 
comun.

Cojindatul cu duba este 
mai răspândit pe Valea 
Mureșului inferior, în zona 
Bradului și 
pădurenilor
Remarcabile sunt cetele de 
dubași din Almaș Săliște, 
Godinești, G urasada, 
Pojoga, Tisa, Lăpugiu de 
Sus, Micănești, Stăncești 
Ohaba, Rădulești, Dealu 

ținutul 
ș.u.

Păstorii din câmpie cunună i-au făcut 
Și magii, trei ia număr, pe rând 

s-au închinat, 
Iar steaua minunată vestea că s-a născut 
Isus, fiul Măriei și-al lumii împărat!

Liliana COSTAȘ

Mare, Hărțăgani, Hășdău, 
Sîrbi, Bretea Mureșană ș.a. 
Pentru gospodarii din 
localitățile mai sus- 
amintite este o onoare să 
fie vizitați de cetele de 
dubași, să le primească 
pentru a fi colindați. Cei 
care nu au porțile deschise 
pentru colindători sunt 
vorbiți de rău și pot avea și 
alte surprize comice, dar 
care nu “pică” bine.

în zona Hațegului, 
cetele de colindători 
practică obiceiul “Turcii”, 
al “Cerbului”, mai ales în 
Sălașu de Sus și satele 
aparținătoare. Pe raza 
comunei Pui se prezintă 
cele mai frumoase variante 

Pe paie, lângă vite, în ieslea luminată
Un prunc veni pe lume trimis de 

Duhul Sfânt,
Din pântec de Fecioară și Maică Preacurată I 
S-aducă Mântuirea întregului pământ!

I
I 
I 
I
I 
I 

J

de “Mioriță ”folosindu-se 
procedeul antifonici, mai 
ales în satul Ohaba Ponor. 
La Baru mai există încă 
obiceiul călușeresc 
practicat de femei, 
dovadă că în timp de 
război, când tinerii erau 
plecați, obiceiul era 
păstrat de fete.

La Romos, Geoagiu, 
colindatul călușerilor 
este însoțit de mascați și 
Turcă, făcând ca 
spectacolul folcloric și de 
teatru popular să fie 
complet și atât de gustat 
de întreaga comunitate a 
satului.

Sunt splendori pe care 
le trăim doar o dată pe an 
- de Crăciun!

"I 
I 
I 
I
I 
I
I

An după an trecut-a timpul 
Se-mplinesc chiar două mii 
Când cel din tatăl și cuvântul 
Ne aduce numai bucurii.

Oricât de greu și oropsiți 
Am fost pe timpul anului 
Acum să ne facem iubiți 
Uitând de vrajba răului.

Să ne rugăm ca fiul sfânt
La toți s-aducă-nțelepciune
Să fie pace pe pământ
Și să-l urmăm în rugăciune.

Să dea Domnul ca datina noastră
Cu leru-i Ier și june bun 
în fiecare an și-n orice casă 
Să fie-n ziua de „CRĂCIUN”.

loan BUȘTEA, Ilia

Film muzical în 
tehnicolor, “White Christ
mas" - 1954, o .producție 
“Paramount", în regia lui 
Michael Curtiz și muzica de 
Irving Berlin, cu Bing Crosby, 
Danny Kaye și Vera Ellen.

Suntem în anii '50; Bob 
Wallace (Bing Crosby) și 
Phil Davis (Danny Kaye) sunt 
prieteni, interpreți și 
organizatori de spectacole 
revuistice mult “gustate" de 
publicul amator de 
divertisment. Din turneu în 
turneu, își aduc aminte că se 
apropie ziua de naștere a 
fostului lor comandant al 
Diviziei 51 infanterie, cu 
care au debarcat la 22

u

ianuarie 1944 la Anzio și se 
hotărăsc să organizeze 
pentru fostul lor comandant 
un spectacol muzical.

( UN FILM LĂ GURA SOBEI )

în acest scop se “retrag” 
cu ansamblul artistic într-un 
han alpin și încep pregătirile, 
inclusiv repetițiile care 
cuprind scene dansante, 
cântece și multă muzică. 
Odată repetițiile terminate, 
detaliile puse la punct, invită 

sărbătoritul și... distracția 
începe! Muzica, cântecele, 
momentele dansante 
executate de Davis și unele 

momente comice conferă 
spectacolului o plăcută 
atmosferă.

Vocea caldă de bariton 
a lui Bob Wallace iese în 
evidență, mai cu seamă 
când interpretează cântecul 
"White Christmas" (Crăciun 

Alb), cântec care, ulterior, 
alături de “O, 
Tannenbaum" (O, brad 
frumos) devine cel mai 
popular cântec de 
Crăciun. Notorietatea 
mondială a cântecului 
“Crăciun Alb"este ilustrată 
de faptul că piesa 
interpretată de Bing 
Crosby a fost înregistrată 
în ... 32 milioane discuri și 
că toți cântăreții lirici și de 
muzică ușoară o au în 
propriul repertoriu.

Filmul a fost difuzat de 
“Devasat / Sat - 1” la data 
de 24 decembrie 1993.

Adrian CRUPENSCHI



Pentru asigurarea obligatorie autoOfertă 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 93.821 acțiuni reprezentând 
43,01% din capitalul social al Societății Comerciale “HERMES” SA, cu sedjul în Petroșani, str. 1 Decembrie 
1918, bl.79, județul Hunedoara, cod fiscal R 2135284, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/89/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea en detail a mărfurilor alimentare și nealimentare și prestări 
servicii în alimentația publică.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 6 453.100 
mii lei.

Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 14.04.1998, este:
Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 93.821 43,01
SIF 103.774 47,57
PPM 20.495 9,40
Manager 34 0,02
Total 218.124 100,00

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 13.290 lei/actiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 1.246.881.090 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială Județeană 

Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat. între orele 8-16. Dosarele de prezentare cumpărate anterior 
rămân valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SG HERMES 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 6.000.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 234.552.500 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 garanției de 

participare și a taxei de participare se face în contul de devize convertibile, deschis la EXlMBANK 
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 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, acest termen fiind termen de decădere (04.01.2000, ora 12).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 
04.01.2000, ora 13.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 05.01.2000, 
ora 11. când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 05.01.2000, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

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 HERMES SA Petroșani se pot obține de la sediul F.P.S. - 
D.T.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.

Ofertă de vânzare
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 115.542 acțiuni, reprezentând 66,2489% din capitalul social al Societății Comerciale 
“RETEZATUL SA”, cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 11, județ Hunedoara, cod fiscal R 2114788, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/10/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu ridicata produse alimentare, comerț cu amănuntul;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.360.150 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 20.09.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPfe 115.542 66,2489
SIF 11.620 6,6626
PPM 47 244 27,0885
Manager - -
TOTAL 174.406 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25 000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 11.920 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 1.377.260 640 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială Județeană a 

Fondului Proprietății de. Stat, între orele 8-16.
Dosarele de prezentare cumpărate anterior rămân valabile.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC "RETEZATUL" 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 288.855.000 lei și TAJțA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin dș 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 cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie. nr.37A, zilnic între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

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

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

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

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

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

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG 
nr. 450/ 1999 și prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai 
târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest 
termen fiind termen de decădere (03 01.2000, ora 11,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în 
data de 03.01.2000, ora 12,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 04 01.2000, 
ora 10,00, când se v2 întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va ai,'?a loc la data de 04. 01. 2000, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul F.P.S. - b.T. 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 adresâ www.sof.ro.
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Oferta de vânzare
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 70.778 acțiuni, 
reprezentând 85,52% din capitalul social al Societății Comerciale “HATEGTRANS SA”, cu sediul în Hațeg, 
str. Horea, nr. 87 A, județ Hunedoara, cod fiscal R’ 2143228, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/97/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: Transport de-mărfuri și persoane;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 2.069.050 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 02.07.1998, este:

Acționar Nr. acțiuni %
fpB 70.778 85,52
SIF -
PPM 11.984 14,48
Alții
TbTAL 82.762 100,00

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 1 769.450.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 

Județeană Hunedoaraa Fondului Proprietății de. Stat, între orele 8-16.
Cifertanții care doresc date și informații referitoare la SC "HATEGTRANS” SA, în scopul întocmirii unui 

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

Pentru persoanele fizice/ juridițe române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.250.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 176.945.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50 555.351.169 deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR 
Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între orele 8-10,30 
(pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

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

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

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXlMBANK).
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 
EXlMBANK 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 române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene 

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG 
nr. 450/ 1999 și prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai 
târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE acest 
termen fiind termen de decădere (21.01.2000, ora 13,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în 
data de 21.01.2000, ora 14,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 24.01.2000, 
ora 10,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 24 01.2000, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, se va putea 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 Rozatia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro


24 DECEMBRIE 1999 Cuvântul liber

Pe dl Adrian Florin 
Trușcă îl cunosc de pe vre
mea când era doar Trușcă, 
băiețelul micuț și iute, la 
fugă și la minte, cu care îm
părțeam în răstimpuri ace
eași bancă a școlii generale. 
Nu știu de ce, dar așa era 
obiceiul pe vremea aceea de 
a ne apela colegii cu numele 
de familie: Moldovan, Boan- 
tă, Achim, după modelul im
pus, conștient sau inconști
ent, de învățător. La fel ca 
mulți alții din generația 
noastră, după absolvirea fa
cultății, în 1994, Florin 
Trușcă se angajează inginer 
la una din întreprinderile de 
stat măcinate de tranziție. 
După doi ani, în 1996, se ho- 
tărește să pornească propria 
afacere. Având simț prUctic, 
înființează “Service Biro
tica”, o firmă de service pen
tru copiatoare și faxuri. Mâi 
mult de un an de zile evo
luează în această direcție, 
fără a cunoaște însă un pro
gres spectaculos.

“Marea cotitură” a in
tervenit în 1998. în urma 
unei vizite în Germania, ob
servă într-un magazin spe
cializat pe amenajări interi- ' tate de tir de marfă vândut 
oare produse pentru care pe 
piața românească nu exista 
ofertă. Cu economiile fami
liei transformate în mărci 
germane, pune bazele unei 
relații de afaceri cu produ
cătorul vestic de podele, lam
briuri și laminate. Face pri
mul import la scară redusă.

-

Apoi, cu mostrele în portba
gajul Daciei personale, bate 
din ușă în ușă ca să-și facă 
cunoscută oferta. Comenzile 
nu s-au lăsat mult timp aș
teptate, deși volumul aces
tora nu a crescut spectaculos 
timp de un an de. zile. In 
urma unui material promo-

Seriozitatea-
micul

secret al
marilor
afaceri

țional publicat în revista 
“Idei de Afaceri” și a parti
cipării la Construct EXPO 
’99, situația s-a schimbat 
radical. Cantitățile de po
dele și lambriuri absorbite 
de piață au devenit din ce 
în ce mai mari, firma Iui 
Florin Trușcă prosperând 
tot mai mult. De la o jumă-

în două luni, astăzi s-a 
ajuns la o desfacere de 3 
tiruri de marfă pe lună. 
Firma și-a deschis în Deva 
și un magazin de pre
zentare unde clienții pot 
lua cunoștință de calitățile 
deosebite și de diversitatea 
modelelor produselor

■nemțești de ambientare 
interioară.

Câștigurile pe care le 
realizează acum îi asigură, 
pe lângă un confort ai tra
iului de zi cu zi, și perspec
tiva unor viitoare investiții. 
Ca orice adept al științeloT 
exacte, Florin Trușcă are în 
vedere dezvoltarea unor 
activități de producție. Din
colo de vălul secretului în 
afaceri, aflu totuși că este 
vorba de o investiție ce depă
șește un milion de mărci 
germane, ca urmare a în
ființării unei firme mixte 
cu un partener vestic. Tot ca 
perspectivă este prevăzută și 
construirea unui depozit de 
materiale de construcții, a 
cărui piatră de temelie va fi 
pusă în primăvară.

Viță altoită în Ardeal de 
undeva de prin sudul țării. 
Florin Trușcă are moștenit 
în firea lui ceva din șugu- 
beția lui Nea Mărin. Din
colo de aerul său mucalit, se 
poate întrezări însă serio
zitatea și tenacitatea unui 
om de afaceri fair-play și 
ambițios. Ocupat 16 ore din 
24, alături de partenera sa 
în afaceri și de viață, 
Daniela Trușcă, Florin 
Tru că a devenit prototipul 
om Iui de afaceri care luptă 
pentru fiecare leu pe care-1 
câștigă, demonstrând că, 
daca ții cu orice preț, există 
un c >m drept și în afaceri, 
nu d ar în viață.'

A. SĂLĂGEAN

r1
Concertul de Crăciun de la Viena

Tenorul spaniol Placido Do
mingo i-a invitat pentru prima 
dată pe prietenii săi Jose Carre
ras și Luciano Pavarotti să 
cânte la Concertul de-Crăciun 
la Viena, care a avut loc în 23

decembrie, informează AFP. 
Pentru spectacolul “Christmas 
in Viena", orchestra simfonică 
vieneză a interpretat melodii de 
Crăciun din lumea întreagă, sub 
bagheta lui Steven Mercurio.

■s

Concertul- a avut loc la 
Konzerthaus. Concertul a fost 
înregistrat și va fi difuzat de mai 
multe posturi de televiziune 
abia după un an, cu ocazia 
Crăciunului 2000.

Să ne bucurăm
(Urmare din pag. 1)

E Sfânta sărbătoare a Cră
ciunului. Să ne bucurăm. Să ui
tăm acum de ranchium și nemer
nicii, să fim mai buni, mai în
țelepți. Să ne întoarcem un gând 
de pioșenie și recunoștință spre 
dispăruții în revoluția din de
cembrie 19X9, care au săvârșit 
sfârșitul unei lumi crude și ne
drepte și ne-au croit drumul spre 
libertate și credință, chiar dacă 
drumul este lung și anevoios, cu 
multe meandre și bariere.

Depinde însă numai de noi 
să-l scurtăm, să-l ușurăm. Prin 
angajament și unitate. Prin lupta 
împotriva răului din noi și din EI. 
Prin credința nedisimulată în mai 
bine. Prin împlinirea neabătută a 
ceea ce vrem și putem. Nu prin

pariuri dinainte pierdute. Nu stând 
cu mâna întinsă la mila altora și 
blagoslovindu-i pentru bunăstarea 
lor. Să privim mai atent în grădina 
noastră frumoasă și bogată. S-o 
plivim de relele care o sufocă. S-o 
înnobilăm. Prin muncă și sacrificiu. 
Sacrificiu al tuturor, nu doar al 
aleșilor (I). Umăr lângă umăr, în 
înțelegere și iubire, cu îngăduință 
unul pentru celălalt, așa cum 
glăsuiesc înseși colindele noastre.

Bună ziua Boieri mari! Scu- 
turați-vă mintea de întuneric! 
Primeniți-vă sufletul de parși- 
vism! Deschideți urechile la stri
gătul de disperare al celor mulți 
și orientați reflectoarele credin
ței și bunătății spre ei, pentru a-i 
izbăvi de cele rele, multe și 
mărunte. Coborâți de pe înaltele 
voastre tronuri printre păcătoșii

de rând care v-au dat cheile de la 
cabinetele și mașinile luxoase cu 
care astăzi îi sfidați.

Domnul să vă dea, să ne dea 
gândul cel bun!

Să ne bucurăm, totuși. E 
Sfânta sărbătoare a Crăciunului.

SUCURSMA ELECTROCENIRALE DEVA
ANUNȚA

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ, FĂRĂ 
PRESELECȚIE

1. Obiectul licitației
Transport persoane (salariați SE Deva) în regim de 

convenție pe rutele: Mintia-llia-Dobra-Lăpugiu și retur - 3 
curse/zi; Mintia-Dobra-Roșcani-Panc și retur - 3 curse/zi, 
conform caietului de sarcini.

2. Organizatorul și beneficiarul licitației
Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul în Mintia, 

str. Șantierului, nr.1, județul Hunedoara, telefoane: 
223657, 2111150; fax 234258, 225846.

3. Termenul limită de depunere a ofertelor
Ofertele se vor depune la sediul SE Deva - biroul- 

administrativ, până la data de 27.12.1999, ora 15.
4. Deschiderea licitației
Data: 28.12.1999, ora 9, la sediul SE Deva.
5. Documentele licitației (caiet de sarcini)
Preț de procurare: 50.000 lei, de la sediul SE Deva - 

biroul administrativ.
6. Condiții de participare
Condițiile de participare sunt cele prevăzute în caietul 

de sarcini.
____________________________________ ...___________________________________ _

i
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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 abonamentpratuit
la oricare tip de abaq^mșrit DIALOG

deale utorizat

Poli câștiga Unul din ceh 
10 premii de-câte 
100 :

caoou de le Dl)

prin: B-dui m
tel: (054) 23D.222

J, parter

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

pr«iur>»i i-»<vt 1 V A Dfarla ‘««Iwoft» cu « !«»•« Iipurlla

FLHIG1TL! La WIULȚi ANI!KBATOHI

DEVA. Bd DecHnl. Bl. R. Parto, 
Td 0S4-222.W

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
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.

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
F rad, str. Republicii, nr. 1, tel.: 651.517

‘Prețurile nu conțin TVA

mrĂKTCL 
LEEEK"

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

** în limita stocului djsponibil și numai cu conectare.
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VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Cosa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-! este destinata pentru 
înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
<7 Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte {8 

ani)
V Posibilitatea de activare concomitentă o 9 operatori

/Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 

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

v' Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere o 

bonului, seria fiscală)

Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

■' Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva 

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETĂȚII 

l __ .

Sandwich cu carne de porc

REȚEAUA LIBRĂRIILOR BIBLIOFOR S.A. 
TIPOGRAFIA BIBLIOFOR

2700 DEVA, PIAȚA UNIRII nr.1O. jud. HUNEDOARA - ROMANIA 
Pentru comenzi ți detalii «unați la: 

Tel. 215237, 214-455 Tel/fax 2 1 1 597

Vă oferă servicii de calitate într-un segment 
care în general este cu probleme-TIRAJELE MICI.

Cele mai bune prețuri la tiraje între 50 și 1000 
de exemplare, pentru o gamă largă de produse: coli cu 
antet, cărți de vizită, imprimate tipizate personalizate, 
multiplicări diverse, cărți, reviste, ziare, fluturași, 
etichete, materiale promoționale; la cerere se asigură și 
servicii de editare și tehnoredactare computerizată.

Mult mai ieftin și cu spor^MO^
Tipăriți la BIBLIOFOR I 7

Farmacii de serviciu

Serviciul farmaceutic va fi 
asigurat și în zilele de 25-26 
decembrie a.c. în Deva, farmacia 
Asclepios situată în *str.  M. 
Eminescu, tel. 621380 va onora 
rețetele.

La Hunedoara, va funcționa 
în acest week-end farmacia 
Sânte.

Sen/icii utileAmbulanța
în zilele de 24-25 decembrie a.c., Ambulanța va funcționa 

după programul obișnuit. Ambulanța poate fi apelată în caz de 
urgență la numerele de telefon 961 și 211313.

Poșta Română
Astăzi Poșta Română funcționează normal. Sâmbătă și 

duminică ghișeele vor fi închise, toate activitățile reluându-se 
luni, 27 decembrie a.c.

Unități de panificație
SC Uzo Balcan funcționează în zilele de 24 și 26 decembrie 

1999. Produsele de panificație vor fi desfăcute prin chioșcurile din 
piața centrală și prin cel situat în str. Minerului, cu excepția zilei de 
25, precum și la alte unități care lucreză în zilele de sărbătoare.

Sâmbătă și duminică fabrica Hercule va întrerupe activitatea, 
începând de luni, 27 decembrie, aceasta va putea oferi clienților 
pâine proaspătă. (Cr. C.)

W Vineri 
(l’y24 decembrie 
" ROMÂNIA I

8.00 TVR lași 9.00 
Fantasticul Pee-Wee (f.a. 
SUA 1987) 10.30 Detectivul 
Gadget salvează Crăciunul 
(d.a) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.00 Moștenirea 
(s/r) 12.55 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal 15.15 Colt alb 
(f.a. SUA 1991) 17.00 
Emisiuni pentru copii 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Mșteo
20.55 Program de colinde 
21.25 Știrile de sâmbăta 
asta 21.55 Concert 
extraordinar Andrea Bocelli
22.55 Jurnalul de noapte 
23.10 Emisiune de varietăți
23.55 Cursa către succes 
(co. SUA 1993)

TVR 2
8.30 Curier de ambe 

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

14.00 TVR Craiova 14.30 
TVR Cluj-Napoca 15.00 
Atmosferă de Crăciun la 
Universal Studios (f. SUA 
’95) 16.30 Santa Barbara (s) 
18.00 Care pe care (cs) 
18.40 Personalități 18.45 Se 
întâmplă acum 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
în voia sortii la New York (co. 
SUA 1994) 20.55 Film artis
tic 22.15 Personalități 23.00 
Lumea sportului

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Animal 
Show 11.00 Bună dimineața 
Moș Ajun! 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Un altfel de 
Crăciun (dramă SUA 1996) 
15.00 Răsfățata (s, ep. 22, 
23) 17.00' Știri 17.25 
Capcanele destinului (s, 
ep. 8, 9) 19.00 Observator 
20.00 Nopți albe în Seattle 
(co. SUA 1993) 22.00 
Observator 22.30 Vitamina 
V... Veselia Clanul 
Popeștilor 23.00 O, ce veste 
minunată!

Programe TV - sâmbătă și duminică
Sâmbătă

25 decembrie
TVR 1

10.00 Universul credinței 
13.00 Documentar 14.00 
Lumea și noi 14.30 Arca 
Marinei 16.55 Marea 
schimbătoare (s) 17.50 
Gală sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.)
22.30 Concert 23.30 
Jurnalul de noapte 23.35 
Arta de a iubi (co. SUA 
1965)

TVR 2
8.30 Curier de ambe sexe 

9.45 Lumea de mâine 
(mag.) 12.00 Osia lumii. 
Decalogul 13.50 Un înger 
adolescent (s) 14.10
Călătorind prin țară 14.30 
Atlas 15.00 Santa Barbara 
(s) 15.50 Primul val (s) 
16.00 Obsesia (s) 17.00 
Documentar National Geo
graphic 18.30 Personalități 
19.10 Integrale muzicale 
20.00 Perdeaua de se
quoia (dramă SUA 1995) 
22.00 Cel de-al 19-lea fes
tival internațional de circ 
de la Monte Carlo

ANTENA 1
8.00 Spre Bethleem 

treceau păstorii (do) 8.45 
Pastorala de Crăciun 9.00 
Darul cel magic al omului 
de zăpadă (f. da) 10.00 
Nick și Noel (f.da) 11.00 
Băiatul care a salvat 
Crăciunul (pentru copii, 
SUA ’97) 13.00 Buni
prieteni - ediție specială 
de Crăciun 16.00 
Concert:Crăciunul la 
Viena, 1998 18.00
Capcanele destinului (s) 
19.00 Observator 20.00

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! (mag. 
matinal) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 
92) 13.50 Ani de liceu (s, ep. 
79) 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 Visul puterii (s, ep. 3)
18.30 Dăruiești și câștigi! 
19.00 Știrile PRO TV 19.50 
Chestiunea zilei ' 20.00 
Gravidul (co. SUA’94) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 
Chestiunea zilei 23.30 
Concertul de la Vatican 1.00 
Singur acasă 2 - Pierdut în 
New York (co. SUA 1992)

ACASÂ
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 Angela (s) 19.30 
Acasă la bunica 20.30 înger

Mirii anului 1999 23.00 
Scrisori către Cel de Sus 
(co. SUA 1996)

PRO TV
9.00 Singur acasă 2 - 

Pierdut în New York (r) (s) 
11.00 Tărâmul uitat de 
timp (s. da SUA 1988, p. I) 
12.00 Benny Hill 12.30 
Prietenii tăi (s, ep. 103)
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Concert de prânz 14.00 
Colindă de Crăciun (f. da 
SUA 1994) 15.30 Flăcările 
dansului 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 Idila 
(f. SUA 1994) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Greu de ucis 
II (f.a. SUA 1990)

Duminică
26 decembrie

TVR 1
9.00 Kiki Riki Miki...

12.30 Tezaur folcloric 
13.00 Documentar 14.00 
Marea harababură de 
Crăciun 16.50 Spectacolul 
lumii văzut de loan 
Grigorescu (do) 18.15 
Trupa de șoc 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 Concert cu 
mari vedete 21.30 Urmașul 
lui Moș Crăciun (co. SUA 
1991) 23.00 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
9.15 Orizont spiritual (do) 

9.25 Crăciun cu vedete 
(do) 10.00 Timpul trecut: 
Momirea ursului (do)11.00 
Arca lui Noe 11.30 TVR lași
13.30 Tip-Top, Mini-Top 
14.00 Un înger adolescent 
(s) 15.00 Film serial 16.00 

sălbatic (s) 21.30 Darul de 
Crăciun (extragerea aparta
mentului) 22.30 Invitații lui 
Kenny Rogers 23.30 S-a 
născut pruncul lisus (f. 
religios SUA 1978)

HB®
10.00 în pași de dans (co. 

SUA 1995) 11.45 Răpirea 
(co. SUA 1996) 14.45 Spawn 
(s): „Viziuni” 15.15 Con Air — 
Avionul condamnatilor 
((thriller SUA ’97) 17.15 
Cavaleri de pnoare (f.a. SUA 
’97) 18.45 Zborul spre casă 
(f. pt. copii SUA ’96) 20.30 
Goana după cadou (co SUA 
1996) 22.00 Steaua
Nordului (f.a. SUA 1995)
23.30 Al cincilea element (f. 
SF SUA 1997) 1.30 Unde ne 
sunt bărbații? (co. SUA 
1995)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

9.00 Știri locale fr) 9.15 
Deva Mix (r) 14.00 Dincolo de 
aparențe - talkshow - emisiune

Obsesia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40
Spărgătorul de nuci 
(muzical SUA 1993) 18.30 
Un secol de cinema: 
Shirley Temple, micuța 
prințesă a Hollywood-ului
19.30 Dezacord în șase 
puncte (dramă SUA 1993)

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 îngerul 
Crăciunului (f. da SUA 
1996) 10.00 Aventurile 
magice de Crăciun ale lui 
Dot și Pot (f. da) (s) 11.00 
Prieteni pe viață (dramă 
SUA 1997) 12.00 Buni 
prieteni - ed. specială
12.15 Seria Stan și Bran: 
La pescuit (co. SUA 1932) 
13.00 Duminica în familie
17.30 
destinului 
Infomercial

Capcanele
(s) 18.45

19.00
19.50Observator

TeleEurobingo Show 0.00 
Moș Crăciun cu mușchi 
(co. SUA 1996)

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra 9.30 Lassie II (ep. 
23) 11.00 Tărâmul uitat 
de timp (d.a. SUA 1988, 
p. II) 12.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 104) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Prețul 
corect 14.00 Amintire de 
Crăciun (dramă SUA 
1997) 15.30 Concert: 
Pavarotti și prietenii, 
1999 16.30 Super Bingo 
(d) 19.00 Știrile PRO TV
19.30 Tare-n clanță, 
Spectacol cu Doru 
Octavian Dumitru 20.30 
Fiicele doctorului March 
(dramă SUA ’94) 22.30 
Uite cine vorbește! (co. 
SUA 1989)

realizată de Constanța 
Corpade 18.00 Deva Mix 19.00 
în justiție 20.00 Actualitatea 

Tele 7 20.25 Tombola Magic
20.45 Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Lumea în 
clipa 2000 23.00 Colinde 23.30 
Știri

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50-07.00 

Știri locale (r) 07.00-

10.00"Bună dimineața, PRO TV 

e al tău!" (coproducție) 10.00-

10.45 Program comercial PRO 

TV Deva 17.00-17.30 Știrile 

PRO TV București (coproducție 

și insert Știri Deva) 19.30-20.30 

Știrile PRO TV București 

(copror ucție și insert Știri 

Deva) 2? 20-22.30 Știri pe scurt 

PRO TV Deva

Reda tia nu-și asumă mo- 
dificărill ulterioare interve
nite în programele postu
rilor T\A

Vineri,
24 decembrie

3 BERBEC
Primiți vizita-vecinilor, 

rudelor, prietenilor,
cunoștințelor și credeți că e 
prea mult, pentru că nu aveți 
nici o clipă liberă. Simțiți-vă 
bine, vă veți odihni după 
plecarea musafirilor.

O TAUR
Toată ziua v-ați gândit la 

"momentul mare” din seară, 
iar acum, că a sosit, sunteți 
obosiți, dar totuși 
nerăbdători. Veți oferi și primi 
cele mai frumoase cadouri 
ale Sfintei Nopți.

O GEMENI
Liniștiți-vă, totul va fi gata 

la timp și veți avea noroc și 
la cumpărături. Vă vizitează 
o rudă pe care nu ați văzut- 
o de mai mult timp. Pomul de 
Crăciun e superb!

O RAC
Ziua debutează destul de 

prost, dar până seara toate 
se rezolvă. Nu uitați de 
telefon și treceți pe la vecini. 
Seara este bineînțeles a 
familiei, iar noaptea a 
perechii.

O LEU
Relaxați-vă, lăsați 

gândurile apăsătoare la o 
parte; mai bine toastați pentru 
cei care nu au putut fi 
prezenți alături de dv. în 
această seară...Urați-le în 
gând Sărbători fericite!

O FECIOARĂ
Așteptați seara cu 

nerăbdare și nu veți regreta. 
Copiii dv. vă vor înconjura cu 
toată dragostea lor. S-ar 
putea ca seara să fie 
umbrită de puțină tristețe, din 
pricina unei pierderi 
importante.

O BALANȚĂ
Zi perfectă pentru femeile 

născute în zodia Balanței. 
Aveți umor și sunteți într-o 
stare de sănătate optimă! în 
familie va domni armonia.

Z> SCORPION
Toată luna decembrie ați 

așteptat sărbătoarea, lată că 
a sosit și, în febra căutărilor, 
ați uitat de o rudă. Seara 
aveți parte de o atmosferă 
plăcută, toată lumea este 
mulțumită.

O SĂGETĂTOR
Oferiți un cadou de zile 

mari unui prieten cu care nu 
v-ați întâlnit de multă vreme. 
Săgetătorii solitari vor 
petrece Ajunul de Crăciun în 
atmosfera caldă a unei familii 
prietene.

O CAPRICORN
Dimineața toate sunt ca 

de obicei, dar seara 
atmosfera de sărbătoare 
sfântă își pune amprenta. 
Bucurați-vă de această 
seară mai specială, bucurați- 
vă de Nașterea Domnului.

O VĂRSĂTOR
E noaptea marii sărbători, 

bucurați-vă de farmecul 
acestui Crăciun. O astfel de 
seară petrecută lângă bradul 
împodobit vă răsplătește 
pentru toate necazurile din 
cursul anului.

O PEȘTI
Cu toate că anul acesta 

Crăciunul nu-l veți putea 
petrece așa cum v-ați dori, 
veți reuși să treceți peste 
asta cu ajutorul familiei, care 
vă va fi ca în fiecare an 
alături.

k_______________________/
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ANIVERSĂRI, 
MULȚUMIRI

• Mâine, 25 decembrie 1999, 
când peste 25.500 de zile din 
pecetea celor 70 ani pe care-i 
împlinește doamna Floarea De
mean, fiica Rodica, ginerele Nicu 
și nepoții Nicușor și Florin îi urează 
sănătate și-i spun "La mulți ani" 
MAICĂ! (1034)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând autotractor cabină lungă 
cu 2 ȘA, marca Roman tip 19256 
DFS, 1990, semiremorcă specială 
izotermă marca Automecanica tip 
SF 5, 1986, 092974751. (20693)

• Vâna ARO 243, tractor 445 
sau schimb cu chinezesc. Vețel 
nr. 109. (20692)

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

• Vând, decodez și repar pe 
loc și foarte ieftin celulare GSM. 
Tel. 094859958. (1026)

• Vând boilere, mașini spălat, 
televizoare, congelatoare, frigi
dere. Tel. 092373177. (1036)

• Vând urgent covor nou de 
lână, model geometric. Tel. 229038 
după ora 19. (20689)

• Vând calculatoare Pentium 
Compaq Tel. 211798. (1042)

• Societatea comercială Aroma 
SRL produce și livrează prin 
depozitul său din Deva, str. M.Emi- 
nescu, nr. 48 diverse sortimente 
de sucuri, siropuri și super- 
concentrate pentru sifonerii și 
dozatoare TEC. Pentru sărbători 
mari reduceri de prețuri. Tel. 
235320. (20635)

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

■ EXCEPȚIONAL! Copiatoare 
noi și second hand (2 milioane- 
8 milioane), imprimante,case 
marcaj fiscale (7 milioane-12 
milioane). Tel. 710259, 092/ 
380613 (6370)_______________

• Vând haine second-hand, 10 
tone, preț 10 OOO/kg. Tel. 092/ 
582110 (6383)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere apar

tament două camere, parter, ultra
central, pentru firme. Tel. 213503 
sau 092939977. (1029)

• Cooperativa de consum Pui 
scoate la licitație următoarele spații 
comerciale pentru închiriere: 
magazin Rușor, magazin Băiești, 
magazin Livadia, magazin Hobița, 
spații comerciale la parterele blo
curilor din comunele Baru și Pui. 
Relații la tel. 152 Pui sau 094/ 
585018. (6483)

DIVERSE
• Mai este o lună și veți

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

• Casă de amanet - Piața Gării 
Simeria, acordă împrumuturi în lei, 
zilnic 9-17. Tel. 260655. (20687)

PIERDERI
• Pierdut ștampilă fără stema 

țării cu inscripția “România, 
județul Hunedoara, comuna 
Toplița, Primar”. Se declară nulă. 
(1047)

Pierdut carnet șomaj pe 
numele Mușa Gheorghe. Se de
clară nul. (6386)

• Pierdut sigiliu cu stema țării, 
având inscripția “România, județul 
Hunedoara, comuna Toplița, 
Primar”. Se declară nul. (1047)

• Pierdut certificat acționar seria 
00272393 pe numele Costinaș Ida și 
seria 00272394 pe numele Costinaș 
Viorel Se declară nule. (20694)

COMEMORĂRI
• După doi ani de la plecarea 

dintre noi a lui

OPRISE TRAIAN
din Pui, sperăm că sufletul lui 
marcat de suferință să-și fi găsit 
liniștea. Senin să ne veghezi și 
să ne întâmpini când familia se 
va reuni. Cu cât ne depărtăm, cu 
atât ne apropiem. Ai.tăi dragi, copiii 
și soția. (1043)

• Lacrimile nu ni se usucă, 
casa e pustie iar urma mâinilor 
tale este peste tot, sunt lacrimi 
neînțelese de oamenii de rând, 
că lucrezi o viața întreagă, și-apoi 
intri în mormânt. Ne-ai părăsit 
pentru totdeauna, în data de 24 
XII 1996, scumpul nostru 

FABRIZOLTAN
la numai 46 de ani. Chipul tău ne 
rămâne veșnic în suflete, Cor
nelia, Zolico și llona. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! Pa
rastasul de pomenire va avea loc 
în data de 27 XI11999, la Nălați.

• Au trecut patruzeci de zile 
de durere, lacrimi și tristețe de 
când ne-a părăsit pentru totdea
una bunul nostru soț, tată, bunic 
și străbunic 

FLOREA SABIN
din Nojag. Dumnezeu să odih
nească sufletul lui bun și cre
dincios. Soția Rafila, familiile Blaj 
și Nițescu. (1041)

• Amintim celor care l-au cu
noscut că la data de 25 decembrie 
1999 se împlinesc 10 ani de când 
ne-a părăsit dragul nostru soț, tată, 
socru și bunic

VASILEDUDAȘ
din Orăștie. Dumnezeu să-l odih
nească.Soția Floarea cu familia. 
(6434)

DECESE

DOINA FLAVIA

SC “AGROTllANSPOllT” SA
IIIAEDOARA-DFAA

Cu sediul în Deva, str. Portului, nr.2
Organizează LICITAȚIE CU STRIGARE, conform prevederilor Legii nr.99/1999, HG 

nr.450/1999 și 133/1999, pentru vânzarea activului:

Denumire activ Obiect de activitate Adresă Preț pornire (mii lei)

Coloană auto Petroșani Servicii transport str. Dacia, nr.2 900000

DGMPS 
HUNEDOARA

Sfintele săr
bători ale 
Crăciunului 
și Noul An 

îmi oferă plă
cutul prilej de a vă 
transmite cele mai 
alese urări de sănătate, 
bucurie și noi împliniri. 

Sărbători fericite și 
La mulți ani!
Director general, 

Ing. Octavian 
Băgescu

SC SARGEȚIA FOREST SA 
DEVA

Scoate la vânzare activul din Petroșani cu 
următoarele componente:

1. Sediul fostei sucursale din Petroșani;
2. Magazia centrală a sucursalei din Livezeni;
3. Atelierul Lonea;
4. Depozitul Iscroni;
5. Coloana Iscroni;
6. Autobaza Iscroni;
7. Depozitul Uricani;
8. Sediul autobazei Uricani;
9. Sediul sectorului Câmpu lui Neag (atelier, hală gater).
Cei care sunt interesați se pot informa la sediul societății 

din Deva, str. CA Rosetti, nr.2 sau la telefoanele: 054- 
215145 și 054-223608. Aceste informații se pot obține după 
data de 10.01.2000.

-------------------- .
SC PANICOR SA 
HUNEDOARA 
vinde prin LICITAȚIE

DESCHISĂ CU STRIGARE 
în data de 28.12.1999 la 

ora 14.00
- Bar’Melodi, str. 

Libertății
- Brutărie Ghelar
în caz de neadjude- 

care a acestora licitația 
se va repeta în fiecare zi 
de marți la ora 14.00. 
Informații suplimentare 

la telefon-fax 
054/713421

1

TOMBOLA ANULUI

TOMBOLA ANULUI

PREMII DE 
150.000.000 LEI!

Scrie-ți pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?” 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg șl poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
oferite de "Tombola Anului 200 " - Hațegana: 
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1990

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

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

Plicurile necâștigătoare rămase vor intre șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați îr> p: asă 
șl la posturile de radio.
Tombola se adresează numai persoanelor paste 13 ani.

Prețul de pornire nu include TVA-ul, care va fi suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 07.01.2000, ora 10, la sediul societății SC 

“AGROTRANSPORT” SA HUNEDOARA-DEVA.
în cazul neadjudecărtl la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință a 

licitației pe data de 14.01.2000.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat, contra cost, zilnic, de la 

sediul societății comerciale, între orele 12-14.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține de la domnul 

administrator unic Ing. Inișconi loan, telefon 214341.
Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până in 

ziua licitației ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum șl dovada 
achitării contravalorii Dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nostru 
numărul 187002, deschis la BASA DEVA, taxa de participare de 1000000 șl vor face 
dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 
90000000 lei din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în valoarea de pornire a licitației.

Oferta Mileniului!
^boneaza-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 IvOITlDUSlDCSS. 
i toate acestea la un preț de sarbatoare:

Telefoane GSM de calitate incepandLujp
Nokia 3210 la 165$*

• Soțul Marcu Vaieriu, copiii 
Dan și Ady, nora Dana și nepoata 
Alexandra anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață după 
o lungă și grea suferință a celei 
care a fost o bună soție, mamă, 
soacră și bunică, fostă salariată 
a Băncii Naționale, ADAS și UJCM 
Deva

61 ani. Corpul neînsuflețit este 
depus la domiciliul din str. 
Merilor nr. 20, Deva, iar înmor
mântarea are loc azi 24 de
cembrie,ora 13, la cimitirul 
catolic. Dumnezeu s-o odih
nească în pace. (1046)

BUSINESS CENTTER
Bdul 1 Decembrie Bl.C parter 

Tel/Fax 054 - 233637/233638 CONNEX
Firi TVA. in limita «locului diipooibil sl «amil cu iboaimem Coanei:
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cu ocazia sfintelor sărbători 
de Crăciun și a Anului Nou 
urează tuturor clienților, 

colaboratorilor și angaja ți lor săi 

2a uudti Mi !

Scutfatoti jenicite
președinte,

Banca Dacia Felix
vă oferă un an nou sigur și prosper!

Bilanț la sfârșit de an
> Anul 1999 a adus băncii un regim de 

funcționare normală
> Banca a procedat la noi majorări de 

capital
> Noua ofertă de Servicii și Produse s- 

a impus pe piața bancară

tf J'Ciicf/c fi 
fa mafii' fni!

9

Banca “Dacia Felix” -
Societate în reorganizare 

judiciară,
Str. Memorandumului nr. 28,

Cluj-Napoca
Tel. 064/194433

- Sucursala Deva, Str. 22 
Decembrie, bl. 7, parter 

Tel. 220796

SC Gaz Hațeg SA
Cu ocazia Sfintelor sărbători ale 

Nașterii Domnului Iisus Hristos și a 
Anului Nou 2000. urăm salariatilor7 » 

firmei și familiilor lor, beneficiarilor 
serviciilor noastre, partenerilor de 
afaceri, sănătate și bucurii, numai 
împliniri și belșug, alături de tradi

ționalele urări
9

strămoșești 
Sărbători 

fericite și 
La multi ani!

9

Consiliul de 
administrație

•_____________________________________________________________________________________ >

L

Casial Deva
De sărbătoarea Crăciunului 

adresăm mulțumiri salariatilor și 
familiilor lor și le urăm pace, 

bucurie și voie bună. 
Anul Nou 2000 să aducă sănătate, 

prosperitate și împlinirea 
aspirațiilor de bine tuturor 

salariatilor, colaboratorilor și 
partenerilor noștri. 
IJa'thîlc uf ucil< !

Director general 
Vasile Deac

REVA Simeria
Cu ocazia Crăciunului și 

a Anului Nou 2000, 
adresăm tuturor salariatilor 

și colaboratorilor multă 
sănătate, prosperitate, 

sărbători fericite 
și tradiționalul 
La Multi Ani!
Consiliul de Administrație al

SC Reva SA Simeria

ja. SC Agro Company
- SRL Deva-

sântuhalm
Cu prilejul Sfintelor sărbători 

ale Crăciunului și al Anului Nou 
2000 dorim să adresăm gânduri 
curate de sănătate, bucurii și 
împliniri pentru toți clienții, 
colaboratorii, salariații firmei și 
familiile acestora.

Totodată vă transmitem tradi
ționalele urări

Sărbători fericite! 
La multi ani!

Wilhelm Gergely, administrator

SC SIDERURGICA SA 
HUNEDOARA 

mulțumește tuturor cola- 
boratorilor și partenerilor de 
afaceri pentru bunele relații 
de cooperare și le transmite 
un călduros “La multi ani” și 
“Sărbători fericite!”

Vă așteptăm, cu 
încredere, în anul 

r 2000!
Administrator jnic, 

Ing. Gheorghe Pogea

SC ROGARD COOMIMPEX 
SRL HAȚEG

A f

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

Sărbătorifericite! 
La multi ani!

Consiliul de administrațiek_______________ —________________ >

£

Romtelecom SA
SNTc. Romtelecom SA este hotărâtă

să satisfacă așteptările abonaților 
actuali și viitori Acesta este dezideratul
nostru în prag de Nou An. Pe lângă 
acestea adăugăm urările noastre 
adresate clienților și reprezentanților 
mass-media ce ne-au fost alături pe 
parcursul acestui an. Sfintele sărbători 
ale Crăciunului și sosirea Noului an
2000 ne oferă plăcuta ocazie de a vă 
transmite cele mai bune gânduri,

sănătate, prosperitate, 
împlinirea tuturor 
dorințelor și “La multi 
«mr

Director coordonator, 
loan Ovidiu Muntean


