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Câștigătorii tombolei 
“Sărbătorile de iarnă", 
organizată de SC Consult 
Medicom și Cuvântul liber, în 
urma tragerilor la sorți, sunt 
următorii:

1. Butaș Marcela Lucia - 
Deva

2. Bogdănescu Elena - 
Deva

3. Matei Mirela - Deva
Obiectele se ridică de la 

sediul firmei Consult Medicom, 
bdul Decebal, bl. 11, ap. 1, tel. 
214947. Câștigătorii se vor 
prezenta cu buletinul de 

Jdentitate.

Banca ) 
* Internațională! 

a Religiilor ! 
j oferă persoanelor I 
|_ fizice |

“CERTIFICATE I 
PENTRU CONTUL^ 

DE DEPOZIT" 
cu DOBÂNDA FIXĂ 

de 62% pe an 
și scadența la 35 zile 
prin unitățile sale din Deva, 

Hațeg, Oraștie și Brad ------ - -------- a

Hunedoara

României

*

Adrian SĂLĂGEAN

Viorica ROMAN - Vecino, nu te-am văzut azi în sala de așteptare 
a doctorului. Cum de-ai lipsit?

- Nu m-am simțit prea bine!

la sediul CCI 
mesagerii 

făcut cunoscut 
de afaceri 
prezenți la

poate oferi

i

“cel mai

televizoare-,

OE CRĂCIUN

(Continuare in pag. 5)

G. BÎRLA
(Continuare în pag. 5)
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Doi dintre elevii Liceului 
de Muzică și Arte Plastice 
“Sigismund Toduță” din 
Deva au participat, de 
curând, la cea dc-a V-a 
ediție a Concursului 
național de interpretare 
muzicală “Paul
Constantinescu”, desfășurat 
timp de trei zile la Ploiești.

Anda Carmen Drăgan 
(clasa a Vil-a) și Oana Ilie 
(clasa a Il-a), ambele la

economice. Belarus este 
interesată de produse din 
carne, cereale, produse de 
panificație și în general de 
repere ale _ industriei 
alimentare. în contra
partidă, s-a spus, industria 
bielorusă
bunuri de larg consum- 
frigidere, 
piese de schimb pentru 
parcul de utilaje sovietic 
care mai funcționează încă 
în industria hunedoreană,

Ing. Marcel Kinder, 
directorul general al 

SC Eco Invest SRL Deva

- Cum a fost, die Marcel 
Rinder, anul care stă să 
plece pentru SC Eco Invest 
SRL Deva, al cărei director 
general sunteți?

- Pe plan central, 1999 a 
fost un an deosebit de com
plex, cu multe evenimente 

n acest an au simțit nevoia să ne aducă vestea 
Nașterii Domnului și să ne facă urări - în săptămâna 

dinaintea Crăciunului - colindători de la Școala Normală 
„Sabin Drăgoi" Deva și de la Școala Waldorf din Simeria. 
Elevii simerieni, vădit marcați de emoție, ne-au adus în 
dar frumoase colinde însoțite de mulțumirile conducerii 
școlii pentru felul în care ziarul nostru le-a fost aproape 
prin modul în care le-a reflectat activitatea. Pentru colinde 
și clipele de sinceră emoție create, colindătorii au fost 
răsplătiți cu dulciuri.

Conform tradiției prin sate au umblat la colindat 
călușari, dubași, cete de colindători. S-a colindat și la oraș, 
dar au fost și apartamente sau case la ale căror uși n-au 
bătut colindătorii chiar dacă proprietarii lor le doreau

urările, îi așteptau cu dulciuri și bani. Spiritul Crăciunului 
a fost cu siguranță prezent și în acest an printre români, 
vinovată de absența colindătorilor-copii fiind doar teama 
părinților de a-i lăsa să hoinărească seara la ușile 
necunoscuțilorîn aceste vremuri când violența asupra 
celor mici a atins cote alarmante.

în schimb în prima zi de Crăciun liniștea a fost 
sfâșiată la Deva de sunetele alămurilor unei cete de 
rromi, care însă înfruntau gerul de pomană, la geamurile 
blocurilor ivindu-se puține capete. O altă ceată, 
aparținând aceleiași etnii, a cutreierat printre blocuri cu

economice, politice, sociale, 
cu necazuri și dureri. Pentru 
firma noastră a fost mai bun 
decât precedentul, însă nu 
la nivelul așteptărilor. 
Activitatea a fost intensă, ne- 
a solicitat la maximum. Am 
realizat unele obiective 
importante și frumoase, la 
un înalt nivel calitativ și la 
termenele contractate, 
precum Restaurantul 
McDonald’s din Deva, 
Fabrica de pantofi SC Rieker 
SA Lugoj și altele, dar din 
punct de vedere financiar nu 
suntem mulțumiți.

- De ce? Aveți datorii, 
balanță negativă?

- Nu, balanța e pozitivă; 
înregistrăm ceva profit, e 
drept că avem și datorii, dar 
și unele sume de încasat, 
numai că mediul economic 
ostil economiei de piață ne- 
a pus mari probleme în 
desfășurarea activității. Și 

asta pentru ca guvernele 
care s-au succedat în ultimii 
ani au reușit cu mult 
“profesionalism” să frâneze, 
să distrugă demersul și 
inițiativa întreprinzătorilor 
particulari.

- Sperați ca anul 2000 
să fie mai bun? Aveți 
contracte, comenzi?

- Continuăm unele 
lucrări, vom începe altele, 
vom mai contracta obiective 
pe parcurs, deci vom lucra. 
Ne vom strădui să găsim 
resursele necesare pentru a 
ne desfășura activitatea la 
parametri corespunzători și 
sperăm că Guvernul 
remaniat, în frunte cu noul 
premier, va manifesta mai 
multă receptivitate față de 
viața IMM-urilor, asigurându- 
le cadrul legislativ necesar 
pentru a supraviețui și a 
alimenta mai consistent 
bugetul statului.

- Dar cu greva fiscală 
cum stați?

- Nu este chiar o plăcere
să facem grevă. însă ne 
obligă indiferența
guvernanților față de 
dificultățile cu care ne 
confruntăm, repetatele 
promisiuni neonorate, 
imperfecțiunile Legii 133, 
care o fac inaplicabilă, 
îngreunându-ne tot mai mult 
activitatea. SC Eco Invest 
SRL Deva este una dintre 
fondatoarele AOAH și dacă 
solicitările noastre adresate 
puternicilor zilei nu vor fi 
onorate, în luna ianuarie 
2000 vom declanșa, după 
cum s-a stabilit, la nivel 
județean și central, greva 
fiscală. Dar poate nu 
ajungem acolo. Ar fi grav 
pentru economia națională.

■ Succes în noul an, die 
Marcel Rinder!

Dumitru GHEONEA

Puternic industrializat, 
județul Hunedoara a cunoscut 
nu o dată în anii 
comunismului aportul de 
tehnologie pe care, contra 
alimente, fosta Uniune 
Sovietică înțelegea să-l facă 
în marea industrie 
românească. Sunt și azi în 
funcțiune, în industriile 
extractivă și siderurgică, în 
transporturi, utilaje și mașini 
produse ale marii industrii 
bieloruse, la acea vreme

parte componentă a U.R.S.S. 
După destrămarea C.A.E.R. 
toate aceste schimburi 
economice construite în um
bra politicului s-au sistat. De 
aceea, vizita la Deva a 
excelenței sale dl Anatoli 
Ivanovic! Butevici,
Ambasadorul Republicii 
Belarus în România, și a dlui 
A. Mahnoveț, Consilier eco
nomic și comercial al 
Ambasadei, s-a dorit a fi o 
căutare a sămânței 
interesului comun necesară 
reînnodării relațiilor
comerciale între cele două 
țări.

Prezenți 
Hunedoara, 
bieloruși au 
oamenilor 
hunedoreni 
întâlnire domeniile în care 
există un potențial 
nefructificat de schimburi

H al
9 
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precum și produse noi din 
gama tractoarelor și 
automobilelor. Vorbitorii au 
precizat că pe teritoriul 
bielorus există un potențial 
de producție imens, 
nefructificat în totalitate, 
fosta republică sovietică 
fabricând peste 80 la sută 
din reperele militare ale 
fostei U.R.S.S. Vizita 
diplomatului bielorus a 
trezit, la nivelul comunității 
de afaceri hunedorene, 
Interesul unor posibile 
legături de afaceri, chiar 
dacă lipsa banilor, 
distanțele imense și lobby- 
ul mai bun al lumii de afaceri 
vestice sunt tot atâtea 
hopuri de trecut până la 
transformarea contactelor 
în contracte.

Oana Iile, câștigătoarea lacului 
al ll-!ea. in timpul concursului

ROMCOM
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1 nnlejuită de sărbălon/e de iarna ș. hotararca 
/ Comitetului Executiv al FRF ca „prezența 

I jucătorilor șt a cluburilor la acest turneu să fie 
/ facultativă" au generat unele probleme în 

I alcătuirea lotului. Cluburile Dinamo și Rapid au 
refuzat să dea jucători echipei, astfel că lotul a 
fost lipsit de aportul unor jucători care poate 
meritau să reprezinte România la acest meci. în 

aceste condiții, președintele bistrițean Jean 
Pădureariu - desemnat conducător al delegației 
noastre pentru acest turneu - era nemulțumit că 
„nu s-a putut face mai mult din punctul de 
vedere al calității lotului”. în schimb, tehni

cianul Florin Halagian, secondat de Constantin 
Cârstea, era ceva mai optimist: „Am putut 
totuși să aducem jucători care au fost în formă 
în campionat și care sunt de perspectivă.” Pe 
aceeași lungime dc undă s-au situat și decla
rațiile majorității jucătorilor convocați, toți fiind 
în primul rând bucuroși că vor reprezenta 
România și că au șansa să dea piept cu una din 
selecționatele bine cotate ale fotbalului sud- 
american.k________________________

[ Cuvântul liber]
28 DECEMBRIE 1999

Dc cealaltă parte argentineanul Daniel 
Pasarella, antrenorul Uruguayului, anunța că va 
introduce în teren jucătorii de primă mână ai 
gazdelor care evoluează la formații de top din 
Europa Lopez (Cagliari), Recoba (Inter), 
Montero (Juventus) - semn că sud-americanii 
tratau cu toată seriozitatea partida cu selecțio
nata noastră divizionară. Din păcate atât pregă
tirile selecționatei noastre divizionare cât și cele 
ale echipei uruguayene au fost zadarnice. După 
ce și-au petrecut Crăciunul în cantonament, 
făcând antrenamente în loc să petreacă, alături 
de familie și prieteni, jucătorii selecționatei 
divizionare n-au reușit să facă deplasarea la 
Montevideo. Duminică seara fotbaliștii și-au 
petrecut câteva ore în aeroportul Otopeni, dar 
cursa aeriană internațională care trebuia să-i 
ducă la Zurich și apoi la Montevideo nu a mai 
făcut escală la București.

Nici reprezentanții companiei TAROM n- 
au reușit să-i ajute pe fotbaliști, întrucât coman
dantul aeroportului - singurul care ar fi putut 
aproba o cursă specială - avea... liber dc 
sărbători. în aceste condiții jocul a fost anulat, 

toți membrii delegației care ar fi trebuit să plece 
la Montevideo fiind total dezamăgiți de aceste 
incidente.

y

Gala campionilor 1999

1999 - CEL MAI BUN AN
DIN ISTORIA

SPORTULUI ROMÂNESC
La fiecare sfârșit de an 

și la sport se face 
obișnuitul bilanț, cei mai 
buni sportivi bucurându-se 
de roadele efortului de
pus, munca lor fiind încu
nunată nu numai cu strălu
citoare medalii ci și cu 
însemnate premii. Cu 
acest prilej, ministrul tine
retului și sportului, dl Crin 
Antonescu, a ținut să re
marce succesele deose
bite ale sportivilor români 
concluzionând că “1999 a 
fost cel mai bun an din 
istoria sportului româ
nesc”, remarcând exce
lenta colaborare cu Comi
tetul Olimpic Român. A 
fost acordat un premiu 
special pentru întreaga 
carieră în gazetăria spor
tivă celui care a fost 
distinsul ziarist și scriitor 
loan Chirilă. Titlul de cel 
mai bun club sportiv al 
anului a fost înmânat lui 

X_________ ___________

Dinamo. Cu ovații și apla
uze au primit cei prezențl 
premiile naționale ce s-au 
cuvenit marii noastre 
sportive, cea mai bună 
din lume în anul acesta, 
care ne-a adus atâtea bu
curii - Gabriela Szabo (ab
sentă la București fiindcă 
se pregătește în Africa de 
Sud) și alpinistului Con
stantin Ticu Lăcătușu.

Au fost desemnați de 
către MTS și sportivii ro
mâni ai secolului : Cris
tian Gațu (handbal), Nadia 
Comăneci (gimnastică), 
llie Năstase (tenis), lolan- 
da Balaș - Softer (atletism) 
și Ivan Patzaichin (caiac - 
canoe) și care a ținut să 
precizeze în cuvântul său: 
“... lăsând modestia de o 
parte, cred că pe data de 
19 noiembrie meritam să 
fiu și eu sub cupola de la 
Viena printre cei mai buni 
sportivi al secolului."

Să fie într-un ceas bun

v

S-a constituit Liga 
Națională a 

Suporterilor
Cu câteva zile în urmă la Bucu

rești s-a constituit Liga Națională a 
Suporterilor care își propune să orga
nizeze galeria echipei naționale pentru 
Campionatul European ce se va des
fășura anul viitor în Belgia și Olanda. în 
acest scop, liga a și prezentat un 
program minuțios întocmit în care sunt 
incluse elementele la viitoarele meciuri 
ale tricolorilor.

S-a stabilit cu reprezentatul FRF 
prezent la această constituire, dl 
Cristian Bivolaru, ca 10 la sută dip 
biletele acordate de organizatori Fede
rației Române de Fotbal să fie des
tinate Ligii Naționale a Suporterilor, 
care a făcut un apel la cei cu dare de 
mână și iubesc fotbalul să sponso
rizeze noua galerie a tricolorilor pentru 
ca la turneul final de la EURO 2000, 
reprezentativa noastră să fie susținută 
la un nivel superior. într-adevăr, în 
meciurile de foc ce le vor avea de 
disputat ai noștri cu germanii, englezii 
și portughezii au nevoie de încurajări 
din primul minut de joc până în min. 90, 
sperând ca România să se califice mai 
departe din grupă, ceea ce ar constitui 
un frumos succes.

y

S-a făcut dreptate

Romulus Gabor, maestru 
emerit al sportului

Săptămâna trecută în Sala 
Rondă a Hotelului Interconti
nental s-au aniversat 90 de ani 
de la înființarea Federației Ro
mâne de Fotbal. Au fost prezenți 
la acest important eveniment 
câțiva internaționali - Gică Hagi, 
Gh. Popescu, Stelea, Dan Pe
trescu, lonuț Lupescu, Cibotariu, 
Mihalcea, Daniel Florea, Cătălin 
Munteanu, Nanu și Adrian Mutu 
și Florin Răducioiu. Printre marii 
absenți s-au numărat Mircea- 
Lucescu, George Copos și 
Victor Pițurcă. FRF a decernat 
numeroase premii printre care 
amintim cele primite de Gică 
Hagi - pentru longevitate la na
ționala României, Anghel lordă- 
nescu (cele mai bune perfor
manțe la națională), Dudu Geor
gescu (golgeterul de până acum 
al Diviziei A), Mircea Rednic 
(cele mai multe apariții în Divizia 
A și la națională). Nu au fost 
uitați nici alți pătimași și proe- 
minenți fotbaliști și oameni de 
fotbal cum sunt Lăcătuș (pentru 
trofeele cucerite la același club 
- Steaua), Nicolae Nicușor 

^(rezultate bune obținute de-a

lungul anilor cu Dinamo) și 
Mircea Sandu (activitate bună la 
FRF).

în ce ne privește pe noi, 
hunedorenii, am fost foarte bu
curoși că pe lângă Rednic, 
încă un fost fotbalist din 
echipa de aur a Corvinului, 
Romulus Gabor, nu a fost uitat 
de federație și i-a fost înmânat 
titlul de antrenor emerit, ca o 
recunoaștere a meritelor sale, 
a ceea ce a făcut și va face 
pentru fotbal. Ne face plăcere 
să credem că nici colegul său, 
Neluțu Petcu, nu va fi uitat de 
FRF. Fiindcă credința lor de a 
fi atât de legați de echipa 
unde au crescut și s-au format, 
renunțarea la onorarea cererilor 
echipelor de frunte bucureș- 
tene de a juca în Capitală i-a 
privat de multe posibilități (de a 
fi selecționați la echipa repre
zentativă) și afirmarea lor mai 
puternică în fotbal. Călduroase 
felicitări lui Romică Gabor și îi 
dorim să preia o echipă, să 
dovedească că poate fi și un 
antrenor demn de recentul titlu 
cucerit.

f---- -------------------------------------Azi începe turneul de minifotbal

Memorialul Dumitru Cojocaru
în perioada 28-30 decembrie a.c. Sala Sporturilor din Deva este 

gazda celei de a doua ediții a Memorialului „Dumitru Cojocaru", la 
minifotbal. Scopurile acestei competiții vizează pregătirea precom- 
petițională a viitorilor fotbaliști, precum și cinstirea muncii depuse de-a 
lungul vieții la echipele de copii de regretatul antrenor Dumitru Cojocaru, 
inițiatorul primei echipe private de fotbal din județ (FC Start '91) și șlefuitorul 
a numeroase generații de jucători la cluburile Mureșul Deva și FC Start 
’91.

Turneul, organizat de AS Sanoflex Gama Deva, Secția de fotbal 
Starting '99- președinte Marius Simina, se va desfășura la două categorii 
de vârstă (grupa 1987 și grupa 1988) și va alinia la start 26 de echipe 
reprezentând nu mai puțin de 13 cluburi: Cetate Deva, Tehnosporting 
Simeria, CFR Marmosim, Apullum Alba lulia, CSS Sebeș, CIF Aliman 
Brad, Ponoru Vata, Metalurgistul Cugir, Viitorul Orăștie, Dacia Orăștig, AS 
Hanzi Non Profit, Minerul Certej și Starting Deva.

în primele două zile se vor desfășura jocurile fazei preliminare - 
echipele fiind împărțite în câte patru grupe în care se joacă în sistem 
turneu fiecare cu fiecare -, iar în ultima zi primele clasate vor disputa 
semifinalele și finalele.

Organizatorii vor oferi echipelor câștigătoare premii constând în 
diplome și cupe, iar fotbaliștilor care se vor remarca individual (cel mai 
tehnic, golgeter etc) li se vor oferi mici cadouri surpriză. Cum la acest nivel 
de vârstă jocurile sunt foarte disputate și spectaculoase, iar intrarea este 
liberă, toți amatorii minifotbalului sunt așteptați în aceste zile la Sala 
SjXXUriot d» i Deva

......... ..  y

Pagină realizată de '■ 
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Programul de desfășurare a meciurilor la
turneul final

Campionatul European de fotbal găzduit de Belgia 
și Olanda sub genericul EURO 2000 se anunță a fi unul 
dintre cele mai importante evenimente sportive ale 
anului, fiind depășit probabil ca popularitate doar de 
Jocurile Olimpice Sydney 2000. Tragerea la sorți a 
grupelor acestei competiții a stabilit grupe care se 
anunță a fi foarte echilibrate și disputate. Din capul 
locului grupa de foc, foarte echilibrată și care va da 
bătaie de cap pronosportiștilor este chiar grupa A, 

1

grupa României. Germania - multiplă campioană 
mondială și europeană, Anglia - campioană mondială și 
Portugalia - cunoștința noastră din preliminarii - sunt 
niște adversari puternici, dar totodată și stimulatori 
pentru echipa noastră care a anunțat că dorește să se 
bată pentru titlu.

în altă ordine de idei, o altă grupă foarte disputată 
se anunță a fi grupa D, în vreme ce grupele B și C se 
pare că au favorite certe.,,

y

Germania 
România 
Portugalia 
Anglia 

Programul meciurilor 
12 iunie 
ora 19 
ora 21,45 
17 iunie 
ora 19 
ora 21,45 
20 iunie 
ora 21,45 

^ora 21,45

Germania - România
Portugalia-Anglia

România - Portugalia
Germania - Anglia

România-Anglia 
Germania - Portugalia

Liege 
Eindhoven

Arnhem 
Charleroi

Charleroi 
Rotterdam y

Spania 
Norvegia 
Iugoslavia 
Slovenia 

Programul meciurilor 
13 iunie 
ora 19 
ora 21,45 
18 iunie 
ora 19 
ora 21,45 
21 iunie 
ora 19

^ora 19

Spania - Norvegia 
Iugoslavia-Slovenia

Spania - Slovenia 
Norvegia-Iugoslavia

Spania - Iugoslavia 
Norvegia-Slovenia

Rotterdam 
Charleroi

Amsterdam
Liege

Bruges 
Arnhem

Olanda
Cehia
Franța 
Danemarca

Programul meciurilor
11 iunie

ora 19

ora 21,45

16 iunie

ora 19

ora 21,45

21 iunie
ora 21,45

ora 21,45

Franța - Danemarca 

Olanda-Cehia

Cehia - Franța 

Olanda - Danemarca

Cehia-Danemarca 

Olanda - Franța

y

(Sferturi de finală) (Semifinale)

Bruges

Amsterdam

Bruges 

Rotterdam

Liege

Amsterdam 
______________ y 
________ -V

24 iunie

24 iunie

25 iunie

25 iunie
X<___

ora 19 Loc 1 Grupa A- Loc 2 Grupa B (l)Amsterdam 

ora 21,4 5 D>c 2 Grupa A - Dk 1 Grupa B (2) Bruxelles 

ora 19 D>c 2 Grupa C - Loc 1 Grupa I) (3) Rotterdam 

ora 21,4 5 Loc 1 grupa C - Loc 2 Grupa D (4j_Bniges

28 iunie ora 21,45 învingătoare meci 1 - Învingătoare meci 4 Bruxelles
29 iunie ora 21,45 învingătoare meci 2 - învingătoare meci 3 Amsterdam

(Finala )
2 iulie ora 21 învingătoarele din semifinale Rotterdam

J
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Funcția publică, prin 
funcționarii publici, 
reprezintă ansamblul 
atribuțiilor și respon
sabilităților stabilite de 
autoritatea sau instituția 
publică, în temeiul legii, în 
scopul realizării com
petențelor sale.

Principiile exercitării 
funcției publice sunt: 
asigurarea promptă și 
eficientă, liberă de 
prejudecăți, corupție, abuz 
de putere și presiuni 
politice ale tuturor 
activităților efectuate de 
funcționarii publici. 
Selectarea și promovarea 
funcționarilor publici se 
face exclusiv după criteriul 
competenței. Condițiile 
pentru ocuparea unei 
funcții publice sunt: să fie 
cetățean român cu 
domiciliul în România; să 
aibă 18 ani împliniți; să 
cunoască limba română; 
să aibă capacitate de 
exercițiu; starea sănătății 
bună; studii necesare 
funcției; să nu fi fost 
condamnat; să fi câștigat 
concursul, examenul 
pentru funcție. Funcționarii 
publici sunt debutanți și 
definitivi după concurs sau 
examen, după un stagiu de 
6 luni la 2 ani.

Există 3 categorii de 
funcționari publici: 
categoria A cu studii 
superioare de lungă durată; 
categoria B cu studii 
superioare de scurtă 
durată și categoria C cu 
studii medii. în funcție de 
aceste categorii funcțio
narii publici desfășoară di
verse activități.

\______________

Clasificarea funcțiilor se 
face după natura 
competențelor de execuție 
și conducere și după studii 
de categoria A, B sau C. 
Fiecare din cele 3 categorii 
se împarte în 2 grade. 
Fiecare grad se împarte în 
3 clase, iar fiecare clasă se 
împarte în 3 trepte. în cadrul 
autorităților și instituțiilor 
publice se constituie 
comisii paritare, în care 
intră un număr egal de

Legea privind 
statutul 

funcționarului 
public, o lege 

imperios 
necesara - 

Legea 188 din 
8 decembrie 1999
reprezentanți desemnați de 
conducătorul unității și de 
sindicat. Pentru crearea și 
dezvoltarea unui corp 
profesionist de funcționari 
publici se înființează în 
subordinea guvernului 
Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici, cu 
mai multe atribuții de 
organizare, coordonare și 
control la nivel central și lo
cal. Capitolul V se referă la 
drepturile și îndatoririle 
funcționarului public în 
conexiune cu unele 
dispoziții din legislația 
muncii. La fel se 
procedează în selectarea 
funcționarului public pe Victor DUMITRU, jurist

bază de concurs sau exa
men: perioada de stagiu, 
numirea în funcții după 
stagiu în una din cele 3 I 
categorii, trepte, grad, | 
clasă.

Calitatea de funcționar 
public este incompatibilă 
cu orice funcție publică, 
cu excepția calității de 
cadru didactic. Capitolul 
VII se referă la evaluarea 
activității și în funcție de 
rezultatele obținute se 
face avansarea în trepte, 
clase, grade și categorii. 
Capitolul VIII regle
mentează problema 
abaterilor, a sancțiunilor, 
a procedurii de stabilire a 
abaterii, a aplicării 
sancțiunilor, cât și 
contestarea lor asemă
nător cu reglementările 
din legislația muncii. La 
fel se aplică prevederile 
de delegare, detașare și 
în încetarea raporturilor 
de serviciu ale funcțio
narului public în caz de 
demisie, transfer, 
eliberare din funcție, 
destituire din funcție, 
pensionare pentru limită 
de vârstă, de invaliditate 
gradul I sau II, deces. 
Toate aceste cazuri pot fi 
atacate la instanța de 
contencios administrativ. 
Prezenta lege se 
completează cu
prevederile legislației 
muncii și intră în vigoare 
la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul 
Oficial.

9000 USD 
lui

Când la LSM,,VJ” s-a 
anunțat conferința de presă 
mai mult curiozitatea m-a 
împins să particip și eu. De 
la început m-a frapat însă 
tristețea din privirea 
actualului lider Vasile Savu, 
pcecum și zgârcenia în 
abordarea unor discuții. Deși 
se pare că amărăciunea 
domniei sale este 
amestecată cu un dram de 
bucurie, deoarece după cum 
spunea ,,la 1.08.99 atât în 
contul cât și în casa LSM 
existau 3,4 milioane lei", 
practic destul de săracă Liga 
Minerilor având în vedere 
datoriile imense cu 
procesele în care sunt 
implicați Miron Cozma și cei 
4 lideri arestați după 
evenimentele de la 
Stoenești.

Dialogul s-a înfiripat mai 
greu ca altădată, dar totuși 
până la urmă din discuțiile 
purtate s-a lăsat să se 
înțeleagă că deocamdată 
liderul Savu este stăpân pe 
situație.

Astfel am aflat, în cadrul 
acestei conferințe de presă, 
de la președintele interimar 
al LSM,,VJ”, că: ,,se 
dovedește faptul că Miron 
Cozma nu a fost uitat de 
LSM", chestiune adevărată, 
deoarece LSM,,VJ" alocă lu
nar 2.000.000 lei pentru 
achiziționarea unor pachete 
cu alimente ce sunt livrate la

-onorari», apărătorului 
Miron Cozma
Rahova pentru Miron 
Cozma.

Tot de la președintele 
interimar al LSM,,VJ" am mai 
aflat că la cererea lui Miron 
Cozma domnia sa a încheiat 
contractul cu av. Viorel 
Dumitrescu - apărătorul lui 
Cozma, conform căruia 
LSM,,VJ” va trebui să 
plătească suma de 9000

Sacul fără fund 
al LSM „VJ”

USD-onorariu. ,,Contractul 
cu Viorel Dumitrescu și ca 
sumă și ca avocat mi s-a cerut 
de Miron Cozma, nu pot eu 
să-i aleg avocatul”, a precizat 
Vasile Savu.

Deci conform con
tractului, LSM,,VJ” va trebui 
să-i plătească av. Viorel 
Dumitrescu suma de 9000 
USD, iar până în prezent a 
fost achitat 30% din această 
sumă.

Nici ceilalți lideri de 
sindicat arestați în urma 
evenimentelor de la 
Stoenești (Romeo Beja, 
Dorin Loiș, Sterian Casapu 
și Ionel Ciontu) nu au fost 
uitați și lăsați să-și plătească 
din buzunarul propriu 
onorariile avocaților, 
deoarece pentru procesele 
lor LSMVJ plătește 
avocaților 3000 USD.

Din cola

irumu
. 'n ceea ce Privește 

redresarea financiar» ® 
dacă ținem seama că ia 
1.08.99 în contul, dar șj 
casa LSM,,VJ" existau 3,4 
milioane lei, tot la acea dată 1 
totalul facturilor ce trebuiau 1 
plătite (reprezentând! 
cheltuieli cu greva minerilor I 
și onorariile avocaților) se I 
ridica la cifra de 531 I 
milioane lei. Până în | 
momentul de față au fost | 
plătite de Ligă 150 milioane 
lei datorii către stat, 211
milioane ajutoare sociale 
membrilor de sindicat și 
122 milioane lei pentru 
sprijinirea Clubului Sportiv 
Jiul Petroșani" - a conchis 
Vasile Savu.

Umbra lui Miron Cozma 
se pare că încă mai bântuie 
pe culoarele LSM,,VJ". 
Probabil este și firesc 
având în vedere 
personalitatea puternică a 
liderului minerilor, precum 
și o majoritate care încă îl 
adulează în Valea Jiului.

Multă lume și-a pus 
întrebarea oare câte din 
deciziile luate acum la 
LSM,,VJ” sunt proprii, 
lipsind cu desăvârșire 
influențe străine emanate 
de la Rahova.

Mihaela FĂGAȘ

CONNEX, singurul serviciu GSM care oferă service rapid și eficient

Când telefonul nu 
mai merge, merge 

CONNEX SERVICE 
la el!

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 Sună Bine



I Cuvântul liber i
9

u/7 mg? er pâzitvr

k
l-am cunoscut și pe cei mai miei copii ai săi. Cei din cl. I. 

Drăgălași, isteți, talentați. Mămicile i-au îmbrăcat de sărbătoare 
și unul era mai frumos ca celălalt! Nici nu putea fi altfel! Doar 
participau la prima lor serbare din viața de școlar! Și cu atâta 
râvnă s-au pregătit pentru ea!

29 de copii și tot atâtea poezioare. Ba, unii dintre ei au recitat 
câte două. Cum a făcut talentata interpretă Flavia sau colegii ei 
Ștefan.. Daniel, Beli, Dana, gemenele Roxana și Ioana, Darius, 
Claudiu, Diana. Cătălin. Călin. Radu... Câte cântece ale anotimpului 
alb n-am ascultat in acea seară! Câte înălțătoare colinde: Era în 
pragul vacanței, in ambianta modernă a localului "McDonald’s” 
(laudă personalului de aici, condus de dl Alin Popescu), unde copiii 
veniseră cu părinții și bunicii la întâlnirea cu Moș Crăciun.

Am trăit in acel ceas bucuria profundă, curată, că, iată, de la 
vârsta clasei I acești copii vor duce prin ani colinda sfântă, 
datina străbună, credința înfiripată cu puritate.

Pe cei mai măricei i-am cunoscut de când erau in clasa a II- 
a. Acum suilt elevi in clasa a V-a și au venit alături de frățiorii 

i lor mai mici. Au adus și clopoței și tobe, însoțind colindele cu 
clinchetul și ritmul lor. Așa cum învățaseră de la dna învățătoare 
în cei patru ani cât au fost împreună în ciclul primar. I-am 
regăsii aici, cu bucurie. I-am revăzut pe Laurențiu, pe Milinca, pe 
Alexandru, Raul, Maria, pe ceilalți colegi de clasă.

La Feregi colindătorii 
sunt cinstiți cu cârnați și 

firește cu colaci și cu 
vinars

Foto: Traian MÂNU

PE FIRUL
ARIADIVEi CU
RODICA TOTT
• "Cum să te ajut? Mi-ai 

spus ce ai pe suflet, nu și pe 
cuget."

• "Fericirea e ca femeia 
nestatornică: nu știi când 
vine, nu știi când pleacă."

• "Marile minuni ale 
lumii? Prea multe ca să le mai 
pot număra..."

• "De unde îmi știi toate 
tainele sufletului, scriitorule? 
Din cărți, prietene."

• "Mă uit la el cum mun
cește și mă mir că nu cade 
din pat”.

• "Iubirea lor s-a sfârșit 
cu bine: s-au căsătorit."

• "Din munca lui se vede 
numai jumătate: partea pe ca
re n-a făcut-o."

• "l-am spus că e un 
prost fără pereche și de 
atunci nu se mai desparte de 
mine."

Selecție de Ilie LEAHU

Există printre noi persoane 
dispuse în orice moment să 
sară în ajutorul celorlalți. O fac 
din dragoste și respect pentru 
semenii lor, fără să urmăreas
că un câștig oarecare, fără să 
aștepte ceva în schimb. Des
pre fapta unei asemenea 
doamne va relata acest articol. 
Se numește Salomeea Lazăr și 
este din Bobîlna. A fost inter
nată în această iarnă la Secția 
interne a Spitalului Județean 
Deva. A avut-o colegă de sa
lon pe Maria Oprean, de 75 de 
ani, decedată la scurt timp 
după externarea sa.

Timpul petrecut împreună 
. în salonul 25 dna Salomeea l-a 
dedicat aproape în întregime 
îngrijirii colegei mai vârstnice și 
mai bolnave. A însoțit-o la baie, 
a ajutat-o să mănânce, a ve
gheat-o mereu, “ca un înger 
păzitor", cum s-a exprimat dna

Ileana Socaci, nepoata celei 
dispărute. Dna Socaci a venit 
la redacție ca Să ne poves
tească despre atitudinea aces
tei femei deosebite care “și-a 
sacrificat propria odihnă" pen
tru a fi de folos celei care 
avea nevoie de sprijinul său.

Dacă dna Ileana Socaci a 
reușit să-i mulțumească dnei 
Salomeea Lazăr pentru atenția 
acordată mătușii sale, fiica 
decedatei, dna Aura Odeștean 
din Baia Mare, n-a mai întâlnit- 
o. în semn de recunoștință a 
dorit ca gestul celei care, 
suferindă fiind, n-a ezitat să 
se ocupe de altcineva aflat 
într-o situație mai gravă, să fie 
făcut cunoscut și altora. Este 
un exemplu de omenie și 
dăruire, care merită aprecierea 
noastră, merită urmat.

Viorica ROMAN

*

rAiebnie </e băArilo-ti
Intre mesajele primite de la cititoarele noastre se numără și 

cel al drei E.C., membră la Elta - Universitate. Urării de "La 
mulți ani cu sănătate, că-i mai bună decât toate" i-a atașat o 
poezie și o rugăciune, pe care o redăm: "Doamne, te rog, ajută- 
mă să am doar gânduri bune și frumoase, să-mi ajut semenii să 
fie mai sănătoși și mai buni, mereu tineri și luminoși, lisuse 
Hristoase, mânluieste-mă! Iubire, iubire, iubire!"\___________ _ ____________

e-------------------- —— -............................................... ................

C^Z]MulțumirT2Z>
"La mulți ani și mulțumiri” dnei Elvira Bolonț și dlui 

Simion Bistrian pentru conștiinciozitatea cu care au 
asigurat transportul elevilor din Vărmaga și din Nojag la 
Școala Generală Certej în primul semestru al acestui 
an școlar.

Prof. Valeria Blaj
Școala Generală Certej

i

COPIII DOAMNEI
ÎNVĂȚĂTOARE

"Se țin scai de mine, și, doamne cât mă bucur! Vin în pauze și- 
mi împărtășesc bucuriile de la lecții, de la teze, de la olimpiadele pe 
școală. Sunt tare bucuroasă că mi-au însoțit și mi-au încurajat și 
acum copiii" - recunoaște dna înv. Veronica Răcășan.

Așadar, cunosc o parte dintre copiii doamnei învățătoare. In cei 9 
ani, de când e la Școala "Andrei Șaguna " din Deva, a preluat a treia 
generație de elevi. Dar a dat multe altele în sfertul de veac de când 
slujește școala. Am fost martori, de câteva ori, la lecțiile dnei înv., 
fiecare presărată cu cântece, cu poezioare, cu momente de înviorare, 
cu veselie. Era o bucurie să fii în preajma elevilor în clasa încărcată 
cu verdeață și prospețime, cu flori la ferestre și în bănci.

Cum bucurie și unitate între dascăl, copii și părinți am întâlnit 
și aici, la sărbătoarea de la "McDonald’s". Că numai această 
unitate și conlucrare au permis ca și acum capiii să primească 
darurile de la Moș Crăciun. Bunicilor li se umezeau ochii privindu- 
și nepoții cu câtă curiozitate și candoare deschideau "căsuțele " 
(caserole) din care scoteau delicioasele preparate aburinde, ha 
chiar și jucărioare. Părinții au mai adăugat la darurile moșului și 
câte o culegere de matematică pentru cl. I-II. Sponsorul nr. I era 
tot un părinte, mama lui Ștefan, dna Felicia Ioan, care acum își 
primea răsplata generozității prin bucuria manifestată de copii. 
Copiii care, la plecare, își înconjurau cu drag dăscălița. Și printre 
ei se ajla și unul dintre cei doi fii ai săi. Cristian, care, după ce a 
absolvit științele economice, secția managementulfirmei, acum e 
iar student în anul al II-lea, la Drept, tot la Timișoara, pentru a fi 
aproape de fratele mai mic, Ciprian, aflat în anul I la Arhitectură.

"Copiii, ei sunt bucuriile mele” - conchide dăscălița, 
privindu-și ocrotitor elevii - ca pe propriii fii.

Lucia LICIUV. >

Dacă vrem ca medicamen
tele pe care ie înghițim să aibă 
efectul dorit trebuie să știm 
câteva lucruri. în primul rând 
trebuie să credem în puterea 
lor de vindecare, apoi să res
pectăm întocmai recomandările 
medicului. Să nu uităm că medi
camentele nu merg cu băutura, 
chiar dacă la contraindicații 
nu-i trecut expres alcoolul. De 
asemenea, cei care se auto- 
tratează ar trebui să se sfă
tuiască măcar cu farmacistul,

Mierea si sănătatea
9

apă caldă, luată cu 90-120 
de minute înaintea mesei; 
dacă mierea e de munte se 
diluează în apă rece); în 
ulcer (2 linguri miere de 
salcâm diluată în 200 ml 
lapte nefiert, băute seara 
între orele 22,00 - 23,00 și 
în condițiile unui regim 
adecvat); în colite, 
enterocolite (1-2 lingurițe 
de miere polifloră în ceai 
de busuioc + cimbru + su
nătoare, în părți egale - 
câte o linguriță de amestec 
la o cană; se bea la o oră 
după mesele principale); în 
constipație (o lingură de 
miere polifloră și 4-5 prune 
uscate se pun seara la ma
cerat într-un pahar cu apă 
rece; dimineața se con
sumă lichidul și prunele; 
serile se beau ceaiuri de 
frasin îndulcite cu miere 
polifloră și se mănâncă 
zilnic legume și fructe

Mierea se poate 
aplica direct pe rană 
căci are acțiune 
antimicrobiană și cal
mantă, elimină secrețiile 
și impuritățile. în cazul 
rănilor greu vindecabile, 
mierea se amestecă în 
părți egale cu untură de 
pește și se aplică, aco- 
perindu-se cu pansa
ment steril. După 3-4 ore 
se clătește cu ceai de 
mușețel. în arsuri ale 
pielii și furuncule se 
pune un amestec din trei 
părți de miete și una de 
făină de grâu și se 
schimbă pansamentul la 
10 ore, spălându-se zona 
cu ceai de mușețel și pă
tlagină (câte 2 linguri de 
plantă la 1 I apă).

Intern, mierea e bună 
în cazul gastritei hiper- 
acide (miere de salcâm, o 
lingură diluată în 100 ml

crude); în boli ginecolo
gice (o lună, între cicluri, 
se fac seara spălaturi 
vaginale cu ceai de pelin 
- infuzie din 3 linguri 
plantă la 2-3 l de apă - 
după care se aplică lo
cal miere de tei sau sal
câm, cristalizată); în boli 
de inimă (o lingură de 
miere diluată în ceai - o 
linguriță de plantă la o 
cană de apă - de păducel 
sau talpa gâștii cu 2 ore 
înainte de masă); în 
anemie ( e recomandată 
cea închisă la culoare, 
asociată cu polen și tinc- 
tură de urzică: două lin
guri miere, o linguriță 
polen și 20 picături 
tinctură; 21 de zile îm
părțită în 2 prize, luate la 
orele 10,00 și 17,00; 
pentru copii trebuie ju
mătate din cantitate 
luată dimineața).
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E Nu pune niciodată 
boia de ardei pe carnea

| crudă, pentru că se arde și | 
| friptura capătă un gust | 

amar. Adaugă boiaua 
când carnea este gata.

E Carnea pentru ru
lade sau pentru preparate 
cu sos devine foarte gus
toasă, dacă înainte de a o 
găti, o ții o zi într-o mari
nată făcută din ulei și us
turoi tăiat mărunt.

E Carnea devine fra
gedă și suculentă dacă, 
înainte de a o frige, o în
moi în apă clocotită.

E înainte de a găti | 
carnea mai veche, care a 
prins miros, opărește-o cu 
ceai de mușețel și clă- 
tește-o în câteva ape reci.

E Chiar și cotletele 
slabe devin suculente dacă, 
înainte de a le săra și trece 
prin făină și ou, le lași câ
teva minute în apă cu otet
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• •Sa ne albim dinții
r

de dinți puțin bicarbonat de 
sodiu și 1-2 picături de suc de 
lămâie; o dată pe săptămână 
se curăță cu suc de lămâie; se 
freacă bine dimineața și seara 
cu cenușă din oase de porc. 
O altă rețetă ne indică vânătă 
carbonizată și făcută pulbere 
pe care acum însă n-o putem 
aplica.

Vă spălați regulat pe dinți 
și totuși nu sunt atât de albi cât 
ați dori? Se pare că vinovată e 
saliva care în cazul unor per
soane dă dinților o tentă găl
buie oricât i-am peria sau orice 
pastă am folosi. Există însă 
metode prin care fiecare dintre 
noi poate avea dinți albi, lată 
câteva: se pune peste pasta

I

I

Cum se iau
MEDICAMENTELE

să citească indicațiile și să nu ia 
un medicament mai mult de două 
săptămâni.

Chiar și atunci când urmăm 
un tratament sub supraveghe
rea medicului ar trebui să mai 
știm câteva lucruri. Unul dintre 
acestea este faptul că medica
mentele în capsulă trebuie să le

luăm stând în picioare sau în cel 
mai rău caz șezând, cu apă, în
trucât există riscul să se li
pească de esofag și să pro
ducă iritații.

Despre antibiotice, aspirină 
se spune că e bine să fie luate 
cu lapte ca să protejeze stoma
cul. însă în cazul tetraciclinei

laptele îi reduce de patru ori 
efectul după ultimele cercetări. 
Și atunci cu ce le luăm? Cu 
ceai în nici un caz, susțin unele 
voci. Unele medicamente (eu- 
fillina, amidopirina, glicozele 
cardiace etc) împreună cu ta- 
ninul din ceai pot da compuși 
insolubili. Se recomandă să 
bem pastilele cu apă puțin în
călzită. După felul în care ele 
sunt asimilate se iau înainte 
sau după mâncare, așa cum 
prescrie medicul.

Din înaltul cerului iarna 
cerne fulgi de nea, ușori și 
sclipitori, ce dau o bucurie 
deosebită copiilor. O dată 
cu vacanța de iarnă vine și 
Moș Crăciun cu daruri pen
tru cei mici, care cu glasul 
lor de clopoțel cântă și ne 
încântă cu frumoasele 
colinde românești.

în această atmosferă 
de ajun de Crăciun, Aso
ciația Femeilor Democrate 
din România - Filiala Hu
nedoara, cu sprijinul comi
tetelor județean și munici
pal ale PSM, a organizat un 
pom de iarnă pentru copii 
de la centrele de plasa
ment devene. Grupa mică 

j de la nr.1 și cea de școlari 
I de la nr.2 au primit pungi în 
I valoare de câte 25 de mii 
L_______________________

de lei fiecare. Cei de grupa 
mica au primit și ceva ar
ticole de îmbrăcăminte. 
Bucuroși de darurile 
Moșului, copiii au colindat 
și au recitat, la întâlnire 
fiind însoțiți de educatoa
rele lor și de reprezentanți 
ai Direcției Generale pen
tru Protecția Drepturilor 
Copilului (prof. O. Crengă- 
niș, președinta AFDR)

*

Asociația Femeilor De
mocrate din România - Fili
ala Hunedoara felicită cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă 
și al Anului Nou toate fe
meile din județ. Le dorește 
sărbătdri fericite, sănătate 
și o viață mai bună în anul 
care vine - 2000.

La mulți ani! I
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Folosirea aparatelor de 
marcat electronice fiscale

Se va constitui Confederația 
Patronatelor din România

Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de 
Stat Hunedoara-Deva 
reamintește tuturor agen- 
ților economici care 
efectuează livrări de bunuri 
sau prestări servicii direct 
către populație pentru care 
emiterea de facturi nu este 
obligatorie și care în anul 
1998 au obținut venituri 
totale de peste 500 
milioane lei, că, începând 
cu data de 1 ianuarie 2000 , 
au obligația să utilizeze 
aparate de marcat 
electronice fiscale conform 
prevederilor O. U. G.' nr.28/ 
1999, cu modificările 
ulterioare.

Lista distribuitorilor 
autorizați de Ministerul 
Finanțelor să comercia
lizeze aparate de marcat 
electronice fiscale și

Foarte 
important 

pentru agenții 
economici

X____________________ /

unitățile de service din 
județul Hunedoara este 
următoarea:

SC MIDALTIS PROD 
COM SRL DEVA; SC 
RECEP PLUS SRL DEVA; 
SC MEMORY SERVICE 

SRL HUNEDOARA; SC 
ULTRA SERVICE SRL 
HUNEDOARA; SC ADE 
AUTOMATIZARE 
DEZVOLTARE 
ELECTRONICĂ SRL 
DEVA.

Pentru clarificarea 
unor aspecte legate de 
achiziționarea și utilizarea 
aparatelor de marcat 
electronice fiscale, agenții 
economici se pot adresa 
Serviciului de meto
dologie și asistență pentru 
contribuabili din cadrul 
DGFPCFS Hunedoara- 
Deva, precum și unităților 
fiscale teritoriale.

Daniela MĂRGINEAN

în urmă cu câteva zile a 
avut loc, la București, la 
inițiativa dlui Dan 
Voiculescu, președintele 
Asociației Oamenilor de 
Afaceri din România și 
președinte al Partidului 
Umanist din România, o 
întâlnire a reprezentanților 
federațiilor, organizațiilor 
patronale, asociațiilor 
oamenilor de afaceri din 
întreaga țară. Două au fost 
temele principale
abordate: situația grea în 
care se află întreprinderile 
mici și mijlocii și 
adoptarea unor măsuri de 
atenționare a guver
nanților în legătură cu 
aceasta, inclusiv ho
tărârea de a iniția o grevă 

fistală în a doua jumătate a 
lunii ianuarie 2000, și 
dezbaterea proiectului 
statutului Confederației 
Patronatelor din România - 
organism național unic și 
unitar al întreprinzătorilor 
particulari, prevăzut a lua 
ființă în cursul lunii 
viitoare, la ședința 
programată în data de 20 
ianuarie 2000, în Capitală.

- în acest fel, releva dl 
Marius Vărgaș, preșe
dintele Asociației
Oamenilor de Afaceri din 
județul Hunedoara, agenții 
economici privați din țară, 
IMM-urile vor avea o 
singură și uriașă cupolă, 
vor constitui o forță reală 
în negocierile cu Guvernul

pentru apăraree
drepturilor ce li se cuvin 
inclusiv prin Legea 133< 
iulie 1999, care este și 
azi inaplicabilă. îr 
demersul atât de 
necesar pentru
îmbunătățirea mediului 
economic românesc și 
consolidarea clasei de 
mijloc, cu aport major la 
bugetul statului - pe care 
o formează IMM-urile -, 
Confederația Patro
natelor din România va 
constitui vectorul 
principal pe care 
Guvernul nu-l va mai 
putea ocoli.

Dumitru GHEQNEA

Z-------------------
Sărbătorile trezesc în 

noi nevoia apropierii 
sufletești, ne determină să 
trimitem mesaje. între 
gândurile adresate ziarului 
nostru se regăsesc și cele 
exprimate in scrisoarea de 
mai Jos.

Sfârșit de veac. 1999 - anul 
în care se împlinesc zece ani de 
la evenimentele din decembrie’ 
'89, când, prin jertfa sutelor de 
tineri din Timișoara și din 
București, am putut păși pe 
drumul anevoios, dar ireversibil 
al democrației.

Nevoia apropierii

Pentru noi, Școala Andrei 
Mureșanu, cei zece ani 
înseamnă cele zece promoții de 
absolvenți, cei peste o mie de 
adolescenți care au ieșit pe 
porțile școlii, pornind pe drumul, 
nu întotdeauna ușor, dar 
fascinant, al devenirii.

Peqtru Școala Andrei 
Mureșanu, anul 1999 este 
încărcat și de alte semnificații: 
este cel de-al 25-lea an al 
existenței acestei unități, an 
apogeu al unei activități 
neîntrerupte și fructuoase, an al 
bilanțurilor.

Parafrazând un poet, am 
putea spune că, pentru noi, 
dascăli și elevi, “niciodată 
toamna nu fu mai frumoasă”: 
școala arată ca nouă, elevii 
noștri poartă cele mai frumoase 
uniforme din municipiu, s-au 
executat lucrări vitale pentru 
localul școlii, s-au dotat săli de 
clasă, cabinete și laboratoare

Activitate cultural-sportivă la Galați

La Căminul cultural din 
Galați (corn.- Pui), din 
inițiativa dlui prof. Romolus 
Vlaic, cu sprijinul dlui 
Costel Sperlea (director 
cultural), de curând a avut 
loc “Cupa Fudo - Shin” la 
karate. Au participat 
patruzeci de sportivi de la 
cluburile din Pui, Galați, 
Călan, afiliate la Asociația 
de karate - do tradițional 
din România.

în deschidere, karatiștii 
au susținut examentul de 
grad la acest sport. S-au 
evidențiat: Jian Radu, 
Szekely Marius, Jian 
Mircea, Dura Daniel, Lăban 

cu mobilier și aparatură 
modernă, s-au publicat 
reviste, un anuar, s-a obținut 
o mulțime de premii. Numai în 
ultima perioadă școala 
noastră a fost cea dintâi și, 
deocamdată, singura unitate 
de învățământ din județul 
Hunedoara care a câștigat, 
grație rezultatelor de 
excepție, Programul “P&G 
2000 - un calculator, o șansă 
pentru viitor”, cabinetul nostru 
de informatică îmbogățindu- 
se astfel cu cinci 
calculatoare performante IBM, 
precum și conectarea la

INTERNET, în mod gratuit, timp 
de un an.

Toate acestea s-au 
datorat, într-o bună parte, și 
sponsorilor noștri, adică 
DUMNEAVOASTRĂ, iar 
pentru asta, dorim să vă 
mulțumim.

Acum, la vremea 
sărbătorilor de iarnă, vă dorim 
mult succes în activitatea pe 
care o desfășurați, multă 
sănătate Dumneavoastră și 
familiei Dumneavoastră, 
colaboratorilor și angajaților 
Dumneavoastră.

Anul 2000 să vă aducă 
numai împliniri și satisfacții.

LAMULȚIANI!
Cu deosebită stimă, în 

numele conducerii Școlii 
Andrei Mureșanu, al cadrelor 
didactice și al elevilor noștri, 
Școala Andrei Mureșanu 

Director, 
prof. Viorica SITARU

Radu, Ciolea Cristian, 
Albescu Ovidiu, Dura 
Marian, Nan Eugen, Becuș 
Alexandru, Vonica Cristian 
la centura albă o tresă 8 
kyu, Pataki Șandor, 
Dragomir Valentin centura 
albă 2 trese 7 kyu, Benea 
Sorin centura galbenă 5 
kyu, Zaharia Felix, Hada 
Gheorghe centura
portocalie 4 kyu și Platinca 
Râul și Prodan Alexandru 
centura albastră 2 k/u.

Sub imboldul 'Cupei 
Fudo-Shin”, baz; tă pe 
probele kata, ku nite și 
fugi.'ko, s-a desfășurat 
parlea a doua a

Un grup de elevi de la Școala Waldorf Simeria, colindând 
colectivul ziarului nostru.

Foto: Traian MÂNU

jARBATOAREA Oi
GRAGIUN

(Urmare din pag. 1) 

capra în a doua zi a 
sărbătorii.

Cum au mai petrecut 
oamenii sărbătoarea? Cei 
credincioși au fost la 
biserică ascultând slujbe și 
colinzi. Vârstnicii, suferinzii 
sau comozii au făcut 
același lucru stând însă în 
fotoliu și urmărind 
programele speciale ale 
diverselor televiziuni. Și

Mulțumiri•

Din partea pacientelor Micola A. din Deva și Cornea E. 
din Simeria, operate, mii de mulțumiri colectivului medical de 
la secția Ginecologie a Spitalului din Hațeg, dr. Schmidt, dr. 
StroieScu, dr. Florea, asistentei șefe Carmen, asistentelor 
amabile, care tot timpul cu zâmbetul ne făceau să uităm de 
boală.

Tuturor le dorim un Crăciun Fericit și un An Nou cu 
sănătate, bucurii și La Multi Ani!

Cunpai IFuidlo-SIhiiri
competiției. “Cupa Fudo- 
Shin” la karate-do tradițional 
a fost câștigată de Zaharia 
Felix. Pe locurile 1, 2 s-au 
clasat: Marian Sorin,
Zaharia Felix la kata, 
Drăghici Roxana, Dura 
Marian la kumite și Benea 
Sorin, Marian Sorin la 
fuguko.

Sportivii au dat dovadă 
de pregătire fizică 
corespunzătoare și o 
însușire durabilă a 
deprinderilor motrice 
specifice karatelor.

în încheiere, copiii de la 
Grădinița cu program 

firește tot românul s-a 
ospătat cu cârnați, 
sarmale și cozonac, a 
închinat cu un pahar de 
țuică ori de vin. Căci oricât 
de săraci ar fi, de 
sărbători oamenii se 
îngrijesc să aibă o masă 
bogată care să susțină 
atmosfera de bucurie cu 
care se petrece de 
Nașterea Domnului și de 
Sfântul Ștefan.

normal și elevii de la 
Școala din Galați au 
prezentat un program 
artistic (colinde, cântece, 
poezii, dansuri populare) 
vizionat de sportivii care 
au participat la 
competiție, precum și de 
părinții, frații și bunicii 
elevilor. Reușita
manifestării s-a datorat* * și 
domnilor Neluțu Lucaci și 
Popescu Gheorghe, 
sponsorii acestei com
petiții.

Intens mediatizată din 
cauza neajunsurilor și a 
condițiilor precare situația 
copiilor din centrele de 
plasament (fostele case de 
copii) din România a ajuns 
subiect de actualitate pentru 
raportorii Uniunii Europene din 
România. Astfel cu puțin timp în 
urmă reprezentanții Uniunii 
Europene au solicitat 
Guvernului român rezolvarea 
problemelor copiilor
instituționalizați, impunând 

acest lucru drept condiție pentru 
posibilitatea începerii aderării 
României la U.E..

Spre deosebire de 
majoritatea centrelor de 
plasament din țară care încă se 
confruntă cu dificultăți, în 
centrele de plasament din județ 
situația copiilor este destul de 
bună. Interesul manifestat de 
Consiliul Județean și Direcția 
Județeană de Ocrotire a 
Copilului, precum și 
preocuparea directorilor 
Centrelor de plasament s-au 
materializat prin rezolvarea 
multora dintre problemele 
apărute și prin oferirea unor 
condiții bune copiilor 
instituționalizați.

La Centrul de plasament,, La 
Violette" Hațeg o contribuție 
importantă în acest sens au avut 
și sponsorii. ..Destul de multe 
asociații și fundații de caritateVirgil BUTAȘ.

Noi succese (ue scolii
-

de muzică dcvcnc
(Urmare din pag. 1)

clasa de pian a profesoarei Doina Ona și premiate recent 
cu medalia de aur la un alt concurs în Franța, au 
reprezentat școala deveană la secțiunea pian, concursul 
mai având secțiunile vioară și canto. Anda și Oana au 
trecut cu brio de prima etapă, în urma căreia au rămas în 
concurs doar 34 de concurenți din toțalul celor 63, juriul 
prezidat de Ilinca Dumitrescu (solist concertist, 
muzicolog, director al Muzeului Național “George 
Enescu”) dovedindu-se foarte exigent. La categoria sa de 
vârstă, Oana a reușit să-i depășească pe ceilalți 
“finaliști” și s-a clasat pe locul al Il-lea, primul loc 
nefiind acordat.

Profesoara Doina Ona afirma că este foarte mulțumită 
și mândră de evoluțiile elevelor sale, care au interpretat cu 
expresivitate, cu acuratețe și nu în ultimul rând cu o 
anumită bucurie a cântului un repertoriu dificil (Scarlatti, 
T.Ciortea, Mendhelsson, Debussy - Anda și Scarlatti, 
S.Drăgoi, Schumann și Haciaturian - Oana), devansând ca 
punctaj elevi valoroși de la cele mai bune licee de muzică 
bucureștene.

La Centrul de plasament „La Violette” Hațeg

Sponsorii au îndulcit
sărbătorile copiilor

au făcut donații pentru cei 80 
de copii pe care îi avem în 
grijă" - ne spunea Ștefan 
Solomonesc, directorul 
Centrului de Plasament ,,La 
Violette". "Anul acesta, cu 
sprijinul SC Gevis Deva, s-a 
reușit introducerea gazului, 
iar la anul cu sprijinul altor 
sponsori se va realiza 
renovarea clădirii (zugrăveli 
și tencuieli interioare și 
exterioare) și modernizarea 
instalațiilor electrice și

sanitare. Tradițiile lunii 
decembrie au fost de 
asemenea prilej de donații, 
sponsorii îndulcind
substanțial sărbătorile 
copiilor. De Moș Nicolae s- 
au primit pachete de la Crucea 
Roșie Hațeg și de la Biserica 
Ortodoxă Hațeg. De Crăciun 
sponsorii Moșului au fost 
fundația Child Rescue Inter
national Sibiu și Misiunea 
Viața în Isus Hristos care au 
oferit pachete din Germania 
cuprinzând dulciuri, rechizite, 
jucării, cărți religioase. De 
asemenea, pachete pentru 
Crăciun s-au primit și de la 
Direcția județeană pentru 
protecția copilului precum și 
de la Asociația Dana din Rău 
de Mori care a oferit 
îmbrăcăminte, compoturi, 
dulceață, fructe etc."

Ciprian MARINUT
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f§.C. 5IDERMET S.A. CĂLAIX!
cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. I, 17 A 

organizează în data de 10.Ol.2000, ora 12,00, la sediul 
societății, LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea 

activelor închise operațional:
1. Activul Bateria nr. 3 de cocsificare - compusă din Bateria nr. 3 de 

cocsificare, vagon de ghidare, mașina de șarjare etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 4.424.807.510 lei.
2. Activul Amoniac - compus din coloanele de absorbție, coloana de 

distilare, coloana de stripare, condensatori pentru vapori de amoniac etc.
Prețul de pornire pentru total activ este de 365.477.073 lei.
3. Activul Benzen - compus din instalația de captare benzen, spălătoare 

de benzen, instalația de obținere benzen etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 350.675.706 lei.
Activele sunt situate în localitatea Călan, în incinta societății. Taxa de 

participare la licitație este de 500.000 lei + TVA, iar costul dosarului de 
prezentare al fiecărui activ este de 500.000 lei + TVA.

Date suplimentare și informații despre activ se pot obține de la Director 
tehnic - ing. Ștefan Fănică, telefon 054/ 730560, int. 504, între orele 12 - 15.

Prețul de licitație este fără TVA, aceasta se suportă de către cumpărător. r

De sărbători, visele
>9 devin realitate I

TELEFOANE GSM
ÎNCEPÂND

AJVPS Hunedoara
aduce la cunoștință membrilor 

săi că ultima zi pentru încasarea 
cotizației pe 1999 este 29 
decembrie 1999.

Cei care nu plătesc până la 
această dată cotizația integral, vor 
fi puși în discuția Biroului Consiliului 
AJVPS Hunedoara și excluși.

Consiliul de 
administrație al 

SC DEVIL SĂ DEVA
cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 32 A, 

jud. Hunedoara, anunță convocarea 
ADUNĂRII GENERALE A 

ACȚIONARILOR pentru data de 17.01.2000, 
ora 10,00, la sediul societății, cu următoarea 

ORDINE DE ZI
1. Schimbarea denumirii societății din 

SC DEVIL SA în SC DEVALACT SA;
2. Aprobarea programului de restruc

turare;
3. Reconfirmarea hotărârilor luate în 

adunarea generală a acționarilor din data 
de 10 septembrie 1999;

4. Diverse.
în cazul când nu sc întrunește cvorumul necesar, 

adunarea sc va ține în 18.01.2000, ora 10,00, în același 
loc.

GÂHbwri Ia NaștereA 
DofmhviImÎ

Iubiți credincioși, in fiecare an, la 25 decembrie, 
întreaga creștinătate sărbătorește Nașterea Domnului 
Nostru lisus Hristos, a doua persoană a' Sfintei 
Treimi. S-a Întrupat la “plinirea vremii" sau atunci când 
a socotit Dumnezeu de cuviință din Fecioara Maria 
pentru a răscumpăra neamul omenesc din robia 
păcatului și a morții și de a restaura pe protopărinții 
neamului omenesc Adam și Eva și odată cu aceștia 
întreg neamul omenesc la relația de comuniune avută 
cu Dumnezeu înainte de căderea in păcat.

în fiecare an, la 25 decembrie, fiecare creștin 
vestește Nașterea Domnului prin frumoasele tradiții 
și obiceiuri de Crăciun și mai ales prin colindul cel 
străbun pe care l-am moștenit de la moșii și 
strămoșii noștri. Colindul in care se oglindește întreg 
tezaurul de cultură și de civilizație al poporului român. 
Pentru că românii, Înainte de a fi români, au fost 
creștini, confirmă prin documente marele istoric al 
neamului românesc Nicolae lorga. Pentru că pe 
aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu a 
călcat și unul dintre ucenicii și colaboratorii Mântui
torului și anume Sfântul Apostol Andrei, de la care 
poporul român și-a Însușit adevărata credință 
creștină, de la acest Sfânt Apostol opera de 
propovăduire a credinței creștine s-a transmis prin 
harul succesiunii apostolice prin episcopi, preoți și 
diaconi până in zilele noastre, Împlinind porunca 
Mântuitorului Nostru lisus Hristos de la Evanghelia de 
la Matei, cap.23,5. “Mergând învățați toate neamurile 
botezăndu-le in numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh".

în Încheiere aș finaliza cu două citate rostite 
de către unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii noastre 
strămoșești și anume Sfântul Ciprian al Cartaginei 
care spune: “Cine nu are Biserica ca mamă, nu il 
are pe Dumnezeu ca tată" și “în afară de Biserică 
nu există mântuire”.

Fie ca Bunul Dumnezeu să-și reverse din milele 
sale cele bogate și peste noi creștinii cei de astăzi 
și să facă ca sfintele sărbători de iarnă să le 
petrecem in sănătate, fericire și dragoste față de 
semeni.

Că Lui j se cuvine toată slava, cinstea și 
închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 
Amin!

Preot, Valentin CIOARĂ

Luna cadourilor poate sa tina 3 luni !
Daca te abonezi la DIALOG in decembrie primești
3 luni de abonamentigratuit 
la oricare tip de abonament DIALOG

Pofi câștiga unul din cete
10 premii de câte
100 milioane, 

cadou de la DIALOG I I
EU RO|lL “RADIO SAT 

prin: B-dul Libertății ,bloc J, parter 
tel: (054) 230.222

AUTOMOBILIST!!
Societatea de Asigurare Româno Germană "UNITA" vă 

așteaptă la sediul din str. Horea, nr. 17, zilnic între orele 
8-l 8 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 Deccbal, între orele 8,00 
- 15,00, pentru încheierea "Asigurării obligatorii de 
răspundere civilă AUTO" - pentru anul 2000.

ATENȚIE!
Puteți beneficia de o reducere dc 10% dacă plătiți 

integral primele anuale până la 31 decembrie 1999.
. CĂUTATI SOCIETATEA "UNITA”
X r _

Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă și Anului Nou, 
societatea “UNITA” urează 
tuturor asiguraților, 
colaboratorilor și salariaților 

un
‘An nou fericit” 

și tradiționalul 

ani! ”

r — — — — — — — —. —--- - ---- —-----
Tombola sărbătorilor de iarnă

TALON DE PARTICIPARE
Numele:____________________________________
Prenumele:______ ___________________________
Local itate:__________________________________
Telefon:______________________ B. I.__________

I 
I 
î
I 
I

I
I
I
i
L

Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 
de pe jucăria cumpărată (care atestă participarea la concurs) | 
pe adresa ziarului nostru și veți putea participa la extragerea ■ 
tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999, putând câștiga unul! 
din premiile puse în joc.

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă

FLANCO
UN MAGAZIN . ELECTROPRACTIC

OFERTA MILENIULUI
• Cele mai renumite mărci
SONY, PHILIPS, LG, DAEWOO, INDESIT, 

ARISTON, ZANUSSI, WHIRLPOOL, BOSCH, 
SIEMENS, ROWENTA, TEFAL.

• Cel mai simplu sistem de rate:
> actele se întocmesc în magazin;
> cea mai mică dobândă;
> 0% avans.
Și încă ceva... cumpără de la FLANCO în 

valoare minimă de 150$ și obții o REDUCERE 
PE VIAȚĂ!!!

FLANCO - Deva, b-dul Decebal, bl.S,
tel. 216211.

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 ! Vino direct la Expert Center, conectează-te 
și ești înscris direct la Superconcursul Quasar 1999-2000. 
Detalii în magazinul Quasar.

*in limita stocului disponibil ;i numai cu conectare la Connex."Proțurile nu conțin TVA.

qu^ar
DEVA, Bd. Decebal, Bl. R, Parter

U4 CSA

e>Cpert
tnriMi

Ano o Mk»

Telefoane celulare începând de la 39 3 *
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.: 247.543
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 ’* In limita stocului dispoi 'bil și numai cu conectare.



Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, Titlul I, Art, 43, alin. (2), lit. B, pct. b), scoate 
la privatizare un număr de 5 societăți comerciale din jud. Hunedoara, ce sunt cuprinse în "Lista nr. 19, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa 
scrisă națională și INTERNET. Potențialii investitori, persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul 
FPS, unde are loc privatizarea.

Nr.crt.

Denumire societate 
Localitate 
Adresă

Nr. registrul 
comerțului Obiect de activitate

Capital social 
(mii lei)

Struct, acționariat 
(la data publ. prez, 

liste) %
Nr. total 
acțiuni

Procent din cap. 
social oferit la 

vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

Cod fiscal

1

AUTOTRANSCOM 
Hunedoara 
Vulcan
Str. Preparației, nr. 2

J20/1423/1992 Transporturi rutiere de 
mărfuri

2220875
FPS 80.226

SIF
PPM 19.774

Alții

88835 80.226 71269 FPS Hunedoara
Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 2700

3554906

2

COLOANA AUTO 
Hunedoara 
Călan
Str. Călan Băi, Nr. 2

J20/203/1998 Transporturi rutiere de 
mărfuri

575600
FPS 94.823 

SIF
PPM 5.177 

Alții

23024 94.823 21832 FPS Hunedoara
Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 2700

10381000

3

FARMACEUTICA 
REMEDIA 
Hunedoara 
Deva
Str. Dorobanților, nr. 43

J20/700/1991
Comerț cu ridicata al 

produselor farmaceutice
3370107

FPS 55.802 
SIF

PPM 43.883
Alții 0.315

3370107 55.802 1880578 FPS Hunedoara
Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 2700

2115198

4

ORĂȘTIE TRANS 
Hunedoara 
Orăștie
Str. Unirii.Nr. 76

J20/32/1991
Alte transp. terestre de 

călători pe baza de grafic 
(regulate)

1435225
FPS 68.467
SIF 28.560
PPM 2.973

Alții

57409 68.467 39.306 FPS Hunedoara
Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27002147815

5

STAR TRANS 
Hunedoara 
Petroșani
Str. M. Eminescu, nr. 22

J20/1422/1992 Transporturi rutiere de 
mărfuri

4650800
FPS 86.699 

SIF
PPM 13.223
Alții 0.078

186032 86.699' 161287 FPS - Hunedoara
Str. 1 Decembrie, nr- 35 
Deva, cod. 2700

2135217

VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI
• Vând orice teleco

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

marca Roman tip 19256 
DFS, 1990, semiremorcă 
specială izotermă marca 
Automecanica tip SF 5, 
1986, 092/974751.
(20693)

TOMBOLA ANULUI 
2000

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 și poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
oferite de "Tombola Anului 2000" - Hațegana:
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite 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 In urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

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

Hațeaana
® BERE-TRADIȚIE Șl PUTERE!

• Vând Cielo, 3000 km, 
ratele la zi, dubiță Mer
cedes 1,5 tone, dozator 
Fresco (suc plus bere), 
instalație satelit, import. Tel. 
724341(6380)

•Vând BMW 328 ETA, an 
fabricație 1988, stare foarte 
bună. Circulă până în 2001. 
Tel. 094253633 și 215428, 
după ora 21. (1039)

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

• Ieftine și bune! Vând 
televizoare color, frigi
dere, congelatoare, ma
șini de spălat, calitate ger
mană, garanție un an, 
prețuri avantajoase. Brad 
(lângă autogară). Tel. 092/ 
639025.(1049)

• Societatea comercială 
Aroma SRL produce și 
livrează prin depozitul său 
din Deva, str. M.Eminescu, 
nr. 48 diverse sortimente 
de sucuri, siropuri și super- 
concentrate pentru sifo- 
nerii și dozatoare TEC. 
Pentru sărbători mari re
duceri de prețuri. Tel. 
235320. (20635)’

• Vând telefoane ce
lulare, noi, Bosch, 
Motorola, Panasonic, 
Nokia, Philips, Siemens. 
Decodez GSM. Tel. 092/ 
258121.(20580)

• Vând calculatoare Pen
tium Compaq. Tel. 211798. 
(1042)

• Vând, decodez și re
par pe loc și foarte ieftin 
celulare GSM. Tel. 094/ 
859958.(1026)

ÎNCHIRIERI

• Cooperativa de con
sum Pui scoate la licitație 
următoarele spații comer
ciale pentru închiriere: 
magazin Rușor, magazin 
Băiești, magazin Livadia, 
magazin Hobița, spații co
merciale la parterele blo
curilor din comunele Baru 
și Pui. Relații la tel.
Pui sau 094/585018. 
(6483)

152 Andrei

OFERTE SERVICII

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

• Efectuez transport 
marfă dubă 3 tone, 2500 lei/ 
km. Tel. 215947. (1048)

• Unitatea Militară 01099
Brad primește oferte de 
preț privind achiziționarea 
în anul 2000 a 
următoarelor produse 
alimentare: arome,
condimente, ingrediente, 
10 kg, ameliorator pentru 
preparate culinare, 365 
kg, boia de ardei, 12 kg, 
brânză telemea, 1500 kg, 
brânză topită, 1200 kg, ca
cao, 120 kg, carne porc, 
vită, 7500 kg, carne pa
săre, 3000 kg, cașcaval, 
1000 kg, ceai, 15 kg, foi 
dafin, 5 kg, lămâi, 365 kg, 
măsline, 365 kg, miere, 
190 kg, muștar, 190 kg, 
ouă, 36.500 buc, pâine 
albă, 26 000 kg, piper, 10 
kg, preparate carne, 
2200 kg, smântână, 365 
kg, șuncă presată, 550 kg, 
unt de masă, 750 kg. 
Ofertele se primesc la 
sediul unității în plicuri 
sigilate până la data de 
30.12.1999. Informații la 
tel. 054/655681, int.’ 36. 
(3711)

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

DIVERSE
• Cu autorizația 17610/ 

29.11.1999 a luat ființă 
Asociația familială cu sediul 
în Deva, reprezentată prin

Doinei Doru cu
obiectul activități fotografice. 
(1045)

DECESE

• Soția Maria, copiii 
Radu și Teodora mulțu
mesc tuturor celor care au 
fost alături de ei la greaua 
încercare pricinuită de 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

DUBARANDRONK
un bun soț și tată, după o 
lungă și grea suferință. Nu 
te vom uita niciodată! 
Maria, Radu și Teodora. 
(3603)

• Colectivul de ener- 
geticieni din cadrul secției 
Exploatare Termome- 
canică S.E. Deva aduce 
un pios omagiu fostului 
coleg de serviciu

DUBAR ANDRONIC
Transmitem familiei în

doliate sincere condole
anțe. Odihnească-se în 
pace.(3601)(000114)

Revista școlară “Crisalide’’a 
Școlii “Andrei Șaguna’’ Deva a 
ajuns la nr.5. Apărută în ajunul 
sărbătorilor de iarnă, revista cu
prinde multe materiale speciale: 
“Gânduri pentru mileniul III", “Re
velion", “învățământul și sărbă
torile la americani", “La Moș 
Crăciun acasă", felicitări de săr
bători. Dar cititorii revistei pot 
afla informații din varii domenii, 
pot citi creații literare ale colegilor 
lor, umor sau diverse curiozități.

_
/ X

TRAGEREA 
SUPER LOTO

“5/40” 
din 23.12.1999

22-14-10-23-12-33

TRAGEREA 
EXPRES 

din 23.12.1999

34-8-41 -52-43-42
X_______________________/



I Cuvântul liber 28 DECEMBRIE 1999

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT 
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 473 acțiuni, reprezentând 15% din capitalul social al Societății Comerciale “AGROMEC SA”, cu sediul 
în Bos, județ Hunedoara, cod fiscal R 8179387, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/236/ 
1997, având:

Obiectul principal de activitate: servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii, lucrări de întreținere și 
reparare a mașinilor, utilajelor agricole, autovehiculelor și remorcilor; comercializare piese și materiale, carburanți și 
lubrifianți, mașini și utilaje agricole.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 78.925 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 3.12.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 473 15,00
SIF - -
PPM 1421 45,00
Alții 1263 40,00
.TOTAL 3157 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 11.825.000 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 “AGROMEC" SA, în scopul întocmirii unui raport de 

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

Pentru persoanele fizice/ juridice române plata GARANȚIEI DE PARTICIPARE de 1.182.500 lei și TAXA DE 
PARTICIPARE de 10.350 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. Sector 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 ia 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 cohtul 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 (26.01.2000, ora 13,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data de 
26.01.2000, ora 14,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 27.01.2000, ora 13,00, 
când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 27/ 01/2000, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara.
In 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 
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.

%
100
100,00

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT 
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 2.263 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Comerciale 
"AGROCOMUS SA", cu sediul în Deva, județ Hunedoara, cod fiscal R 8821826, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/827/ 1996, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 56.575 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 31.03.1999, este: 

Acționar Nr. acțiuni
FPS 2.263
TOTAL 2.263

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune. 
Prețul de pornire al licitației este de 95.624 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este 

de 216.397.112 lei. Dosarele de prezentare cumpărate anterior rămân valabile.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială Județeană 

a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Dosarele de prezentare cumpărate anterior rămân valabile.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC “AGROCOMUS" SA, în scopul întocmirii unui raport 

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

Pentru persoanele fizice/ juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 750.000 lei, GARANȚIA DE 
PARTICIPARE de 11.315.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 440.000 lei se face cu ordin de plată tip trezorerie, 
în contul în lei nr. 50.555.351.169 deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR Deva sau la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între orele 8-10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

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

bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/ juridice străine) (EXIMBANK);
- bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a 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 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 11.01.2000, ora 13,00, acest termen fiind 
termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertanților în data 
de 11.01.2000, ora 14,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 12.01.2000, ora 
12,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 12/01/2000, ora 13. la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

In caz de neadjudecare la această 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 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.

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT 
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 80.190 acțiuni, reprezentând 87,22% din capitalul social al Societății Comerciale “CRISBUS 
SA” ', cu sediul în Brad, str. Gosa, nr. 44, județ Hunedoara, cod fiscal R 2138876, număr de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului J 20/98/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: transport interurban de călători pe bază de grafic, reparații și inspecții auto. 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 2.298.625 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 13.10.1999, este:

%Acționar Nr. acțiuni
FPS 80.190 87,22
SIF
PPM 11.755 12,78
Alții - -
TOTAL 91.945 100,00

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 2.004.750.000 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 “CRISBUS" 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 200.475.000 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, Sector 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:
- 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 (27.01.2000, ora 
13,00).

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data 
de 27.01.2000, ora 14,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 28.01.2000, ora 
13,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 28/01/2000, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

In 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 piața 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.

i— Fonaui proprietății ae &tat
Anexa 1

LISTA nr.2
cu societatea comercială pentru care Fondul Proprietății de

Stat - Direcția Teritorială Hunedoara organizează vânzare de 
acțiuni prin licitație electronică pe piața RASDAQ

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT DIRECȚIA TERITORIALĂ HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str.
22 Decembrie, nr.37 A, organizează vânzarea prin licitație electronică pe piața RASDAQ a acțiunilor
următorului emitent:

Date informative
Denumire emitent SC TRANSUTIL SA
Sediul social Petroșani, str. Livezeni, nr.65
Număr de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului

J20/1424/1992

Codul fiscal R 2664307
Obiect de activitate Prestări servicii
Cifra de afaceri
6 luni 1999
(mii lei)

6.446.259

Profit brut 
6 luni 1999
(mii lei)

-1.551.868

Capital social înregistrat 
(mii lei)

2.510.375

Numărul total de acțiuni 100.415
Numărul de acțiuni oferite la 
vânzare

42.236

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

42,06145

Prețul de ofertă (lei/acțiune) 25.000
Structura
Acționariatului
(%)
Fondul Proprietății de Stat 42,06145
SIF 34,19210
Manager 0,00498
Alții 23,74147
Licitația electronică pe piața RASDAQ va avea loc în data de 20.01.2000, ora 15.
Vânzarea acțiunilor deținute de Fondul Pro[ rietății de Stat la societatea comercială mai sus menționată se 

efectuează la cele mai bune prețuri de cumpărare înregistrate și va fi intermediată de SVM ESTINVEST SA 
Focșani, str. Republicii, nr.9, jud. Vrancea, tel. (. 37-238901, 237471.

Dosarul de prezentare al societății poate fi procurat de către orice Societate de Valori Mobiliare și/sau investitor 
(persoană fizică sau juridică) interesați de la Fon ul Proprietății de Stat - Direcția Teritorială Hunedoara din Deva, 
str. 22 Decembrie, nr.37 A, tel/fax: 054-211019, 215941, cu prețul de 3.750.000 lei, începând cu data de 
10.01.2000.

în vederea participării la licitație, SVM-urile interesate vor depune la Conducătorul Licitației garanția de 
participare în sumă de 105.590.000 lei până la d; a de 19.01.2000, ora 10, precum și dovada cumpărării Caietului 
de sarcini.

în situația în care re; uitatele licitației nu vor fi validate de Comisia Fondului Proprietății de Stat, licitația 
electronică se va relua în data de 28.01.2000.

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