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IN ACTUALITATEA FINANCIARA

Taxa pe Valoarea Adăugată 
-sfera de aplicare

Destine pe muchie de cuțit

In cadrul programului de re
formă inițiat de Guvern, privind 
trecerea la economia de piață, o 
importanță deosebită o are in
troducerea Taxei pe Valoarea A- 
dăugatâ și aplicarea ej începând 
cu 1 iulie 1993. Este, deci, vorba 
de o reformă fiscală care va con
duce la modificarea radicală a 
sistemului de impozitare, înlo
cuind actualul impozit pe circu
lația mărfurilor, interferându-se 
cu cea mai mare parte a impozi
telor cumulate la bugetul statului.

Taxa pe Valoarea Adăugată 
(TVA', introdusă de toate țările 
cu economia de piață avansată, 
este un impozit indirect, general, 
neutru unic, d ir cu plata . frac- 
ționată care cuprinde toate faze
le circuitului economic, respec
tiv producția, serviciile și distri
buția, până la, inclusiv, vânzările 
către consumatorii finali. Carac
terul general al TVA constă în 
faptul că se aplică o singură dată 
produselor, indiferent dacă aces
tea reprezintă bunuri de consum 
sau mijloace de producție, pre
cum și asupra serviciilor. De a- 
semenea sunt impozabile și unele 
operațiuni asimilabile din punct 
de vedere fiscal vânzării sau 
cumpărării. Neutralitatea TVA 
este asigurată de aplicarea aces
teia asupra valorii adăugate în 
fiecare stadiu, fiind echlv lentă 
cu diferența între vânzările și 
cumpărările aceluiași stadiu ceea 
ce reprezintă valoarea propriei 
prelucrări.

Cursuri de perfecționare
In întreaga lur.ă mai și pana săptămână lirmaldlire, profesorii 

care predau limba engleza in școlile generale și liceele din Valea 

Jiului Aq participat la un curs ie perfecționare, organizat la Pe

tro- mi, di Mi n teiul Învățământului și Ambasada Statelor Unite. 

A i formula di perfecționare a fost coordonată de prof. for- 

■ ri itor Sherry J’etzer din SUA și s-a desfășurat în două grupe (pro- 

lesori calific iț suplinitori fără studii univ< "sitarc). .

Tibcriu VI NT AN

In condițiile in cure se înregistrează o ofertă mare de sânge

Centrul di.i Petroșani va trebui 
activitatea

Sfera de aplicare a TVA cu
prinde operațiunile referitoare la:

• livrări de bunuri mobile;
• prestări de servicii;
• transferul proprietății bunu

rilor imobiliare între agenții e* 
conomici, precum și între aceștia 
și instituțiile publice sau persoa
ne fizice :

e importul de bunuri și servi
cii ;

Operațiunile referitoare la li
vrările sau vânzările de bunur, 
și prestări de servicii din țară 
se includ in sfera de aplicare a 
TVA, dacă îndeplinesc, în mod 
simultan, următoarele condiții :

• sunt efectuate contra plată;
• rezultă dintr-o activitate e- 

conomică;
• sunt efectuate de persoane 

fizice sau juridice în cadrul acti
vității lor profesionale.

Operațiunile de import de bu
nuri și servicii intră în sfera 
de aplicare a TVA indiferent do 
calitatea persoanelor, fizice sau 
juridice, care le efectuează, înre
gistrate sau nu ca agenți eco
nomici.

Având în vedere condițiile 
specifice perioadei de tranziție, 
in care se află economia țării 
noastre s-au inclus în sfera de 
aplicare a TVA și unele operații 
asimilate liviTfilor de bunuri si 

Ioan I AZĂR, 
directorul Adminis* 1rației 
Financiare a municipiului 

Petroșani

Există o probi'mă caic, n 
hițiouatăi la timp, poate să dere
gleze activitatea Centrului dc 
recoltare a sângelui din Petro
șani. E,te voi b.i, in speță, de 
tiusele pentru testarea 111V ți 
HBi>, aflate in curs d epuizare.
I u data când am efectuat docu- 
«îr-ntarea (1 iunie — n.r.), la cen
tru mai aflau disponibile tru
se doar pentru 480 de probe. Ți
nând se una de numărul ziln'c d” 
donatori, trusele încă disponibi
le se vor epuiza în aproximativ 
două săptămâni.

Chestiunea respectivă — lipsi 
truselor speciale — nu afectează 
doar centrul pelyoșănean. Dl. dr. 
Udrea îmi spune că penuria o 
resimt și alte centre din țară. Dl. 
dr. Martin, șeful centrului, este 
de părere câ a fost dereglată a-

(Cont nuare în pag a 2_a)

provi ionarca cu astfel de truse. 
Dii'iruJtațile au drept cauză lipsa 
banilor. „Din partea diiectoarei 
de la Deva există străduință, dar 
aproi i/ionarea este deficitara11. 
Trusele despre c ire vorbim sunt 
de fabricație sti cin i — engle
zească, g' imanii, franțuzească. 
Aparatele din dotarea centrului 
— do o înaltă fidelitate în efec
tuarea testelor de sânge — func
ționează doar cu trusele proveni
te dc la fiinide care le au produs. 
Fără pic, întreaga aparatură nu 
servește la nimic. Pentru lipsa 
banilor necesari procurării tru
selor nu poate fi acuzata Direc
ția sanitară. Fiind generalizată pe 
plan național, este clar că vina 
o poartă cineva mal de sus, de 
prin ministerul de resort.

Numărul de truse insuficient

4n toamna anului 1990, Ion 
Ciobanu venea în Valea Jiului, 
de la Casa de copii Bârlad, ca 
să muncească. A fost angajat la 
EM Petrila, la suprafață. Anul 
următor se transferă la lucrul 
în subteran. Neșansa face ca în 
aprilie ’92 să fie victima unui 
serios accident de muncă. Este 
transferat din nou la suprafață. 
Se califică și lucrează ca fochist. 
Luna octombrie a aceluiași an 
îl prinde militar. Patru luni mai 
târziu e.stc lăsat la vatră, ca 
inapt pentru satisfacerea servi
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Garda luptă și nu se predă
In urma apariției în ziarul nostru a relatărilor de la Conferin

ța de presă organizată de prefectul județului Hunedoara, dl. Răi- 
can Gcorgel, ieri dimineață am avut plăcerea să avem musafiri un 
număr de 5 comisari ai Gărzii Financiare.

Reamintim că, la Conferința de presă, dl. prefect a afirmat 
că până și comisarii Gărzii ar fi implicați în lucruri mai puțin 
„ortodoxe11. Precizăm că toți ziariștii prezenți la conferința dc 
presă nu au făcut altceva decât să consemneze afirmațiile d-lui 
prefect. Am dori să se înțeleagă faptul că nu avem nici un . a- 
mestec în această „afacere11, nefăcând altceva decât să inserăm 
declarațiile primului om din conducerea județului.

Oferim — în virtutea dreptului la replică — spațiu tuturor 
celor care se cred nevinovați și promitem că vom discuta cu dl. 
prefect aceste aspecte delicate. Nu am dorit și nu dorim să lezăm 
demnitatea nimănui, cu atât mai puțin a unei inrlituții atât dc im
portantă, precum G.ada Financiară. (M.B.)

i ’

Frogramul manifestărilor

face, pe de altă parte, ca unii 
donatori dc sun " sa fie refuzați. 
Aceasta în condițiile in care se 
înregistrează o oicrtii mare d;n 
partea acestora. Până în 16 mai, 
dc exemplu, 2797 d« cetățeni an 
donat 715 litri de sânge. 708 din 
aceasta cantitate îl reprezintă 
sângele donat onorific. Media zil
nică a donatorilor este de 30—40. 
O cifră bună in compui ație cu 
alte centre similare. „Intre cerere 
și ofertă — sublinia dl. dr. Mar
tin — trebuie su existe un echi
libru. In acest an, ceterea a fost 
cu 100 de litri dc sânge mai mare 
ca anul trecut. In schimb, ofer-

Ghcorghe OLTEAN!)

(Continuare in pag. a 2-a) 

ciului militar. Incadrându-se în 
termenul legal de 15 zile, se în
toarce la EM Petrila. Nu i se 
aprobă reangajarea, deși legea 
stabilește clar acest lucru. Din 
acest moment încep avatarurile 
lui Ion,* care și așa nu a prea 
fost răsfățat de soartă. Deși pu
tea acționa în judecată Exploa
tarea, cu certitudinea câștigării 
cauzei, nu a făcut-o. Continuând 
să spere, a bătut pe la multe uși. 
A ajuns și la cea a directorului 
Regiei Autonome a Huilei. Pe 
cererea sa, domnul ing. Costinaș

„Ncdeia Vulcăneană“ la start

Așa cum v-am mai informat, în 
perioada 6—20 junie, la Vulcan 
se va desfășura cea de-a XXl-a 
ediție a tradiționalei manifestări 
culturale „Ncdeia Vnlcăncană".

Iată în cele ce u-mează, pro
gramul conform căruia se vor 
derula manifestările:

DUMINICA, 6 IUNIE 1993

— ora 10 : vernisaj expoziție 
„Artă plastică11 (foto, ex-libris, 
pictură, sculptura, metaloplasticâ) 
și expoziție cu desene ale copi
ilor. Locul dc desfășurare: Liceul 
Vulcan.

— ora 11 : concurs „Stema ora
șului Vulcan11. Locul de desfășu
rare: Liceul Vulcan.

JOI, 10 IUNIE 1993
— ora 12 : Simpozionul „25 de 

TARIFE VAMAIE
'laxa vamala pentru bunurile introduse sau scoase din țară 

dc persoane fizice este de 20 la sulă aplicata la VALOAREA IN 
VAMA, potrivit regulamentului vamal. Aceasta este stabilită de 
către ministrul finanțelor prin ..Lista de valori pc produse sau 
grupe de produse", ori prin compararea cu produse având carac
teristici similare. Persoanele lizice cu domiciliul în țara sau străi

nătate pot achita laxele in Ici. Pentru bunurile dc origine româ

nească, Introduse în ț tră nu sc percep taxe vamale. Echivalarea în 

lei a produselor străine și, implicit.’a laxei se va face potrivib 

listei dc cinstiri comunicații de Banca Națională. Taxarea se va 

face la nivelul cursului dc .schimb aflat in vigoare la acea dată. 

(PN ) J

a scris: „se dispune angajarea... 
la EM Petrila. subteran". Exame
nul medical care se face în ast
fel de cazuri a stabilit că i.0. 
este inapt pentru a lucra in sub
teran La suprafață nu a fost an
gajat din lipsă de locuri. EM 
Petrila i-a eliberat o adeverința 
după cartea de muncă — nr. 1772 
din 19 05. 1993 — pentru a-i servi 
la înscrierea în șomaj. începând 
cu data de 26 martie ’93l! Retro
activ? Cum vine asta?! Lăsând 
la o parte și aspectul ăsta — deși 
nu e de lăsat — I.G. a continuat 
să bată la uși în speranța că va 
găsi înțelegerea necesară și va

P NICULESCU

(Continuare in pag a 2-a)

VIOL
Un caz similar celui din Bucu

rești petrecut la slârșitul săptă
mânii trecute și relatat de „Eve
nimentul zilei11 în care o 'etițâ 
de 11 ani a fost ademenită și 
violată s-a derulat miercuri în 
Vulcan. Victima arc 9 ani. Poli
ția efectuează cercetări. Vom re
veni cu amănunte. (Gh. O.) 

ani de activitate a Liceului Vul
can11. Locul de desfășurare: Li
ceul Vulcan.

— ora 14 : lumânarea titlului 
de „Cetățean de Onoare11 al ora
șului Vulcan preoum și a titlului 
de „Cetățean" al orașului Vulcan. 
Locul de desfășurare: Casa Căsă
toriilor.

SÂMBĂTĂ. 12 FUNIE 1933

_  ora 10: Ciosnl „Ncdeia Vul- 
căneanu11 care va avea loc pe 
traseul Intersecția Iscroni-Unic 
Vulcan, respectiv Valea Ungti- 
rului-Unic Vulcan, in funcție de 
sex și categoriile de vârstă stabi
lite.

I'. NICULESCU 
Tibcriu \ 1NȚAN



2 Z O S I SOI V 1NERI, 1 IUNIE 19‘J.f

Neoficral, pe 
primul loc

La concursul interjudețean de 
matematică „Traian Lalescu", des
pre care nLi v-am informat deoa
rece a avui loc in ultimele zile 
ale lunii mai la Arad, elevii din 
județul Hunedoara au obținut 4 
premii I, un premiu al 11-lea, un 
premiu al 111-lea și 7 mențiuni. 
Intr-un clasament neoficial elevii 
matematicieni din județul nostru 

i se află pe primul loc. având in 
vedere numărul de premii și 
mențiuni acordate la sfârșitul a- 
cestei manifestări științifice la 
care au mai participat elev, din 

î județul Arad, Timiș și Garaș- 
Severin.

■ Elevii din Valea Jiului s-au 
remarcat încă o dată: locuri 1 au 
fast decernate elevilor lovanov 
Miodrag (clasa a V11 l-a. Școala 
Generală nr. 1 Petroșani) și Țrai- 

i cu Bogdan (clasa a Xll-a, Liceul 
de Informatică Petroșani). Men
țiune a primit elevul Tataru 
Crigore (clasa a Xll-a, Liceul de 
Informatică), iar Dubiski Mâdălina 
(clasa a Vll-a. Școala Generală 
nr. 1* Petroșani) a primit o men
țiune specială acordată de Uni- 

. versitatea Timișoara. Prezentarea 
elevilor din zona noastră a fost 
sprijinită, cu înțelegere, de Pri
măria Petroșani.

Tiheriu SI'ATARU

Taxa pe
(Urmare din pag. I)

prestări de servicii cum sunt :
• Închirierea unor bunuri in 

baza unui contract cu clauza tre
cerii proprietății asupra bunuri
lor respective după plata ultimei 
rate sau la o anumită dată;

• preluarea de către un agent 
economic a unor bunuri achizi
ționate sau fabricate de acesta 
în vederea folosii ii lor, sub orice 
^ormă, in scop personal sau pen
tru a fi puse la dispoziția altor 
persoane, fizice sau juridice, in 
mod gratuit, cu unele excepții 
prevăzute de lege.

Valoarea Adăugată
Excepțiile se referă la bunurile 

donate in scopuri umanitare și 
pentru sprijinirea activităților 
social-culturale Și sportive pre
cum și la cele folosite pentru 
acțiuni de protocol, reclamă și 
publicitate insă numai în limita 
plafoanelor valorice stabilite 
in baza legii bugetare.

Nu sunt incluse în sfera de a- 
piicare a TVA operațiile referi
toare la bunuri și prestări de ser
vicii care nu rezultă dintr-o ac
tivitate economică fiind executate 
de :

• organizațiile și asociațiile
fără scop lucrativ și care desfă
șoară activități având caracter 
social-filantropic, de natură reli
gioasă, poldicâ, sindicală sau ci
vică | i

• instituțiile publice bugetare 
pentru activitățile lor adminis
trative, sociale, educative, de a- 
părare, ordine publică, siguranța 
statului, culturale și sportive.

Persoanele juridice amintite mai 
sus vor intra in sfera de aplicare 
a TVA pentru acele operațiuni 
care sunt efectuate în mod siste
matic, direct sau prin unități 
subordonate care obțin profit. ,

DESTINE...
(Urmare din pag. I)

f angajat până l,a urmă. Deși 
i s-a spus mereu că la suprafață 
nu sunt locuri de munca dispo
nibile. aflam din surse autorizate 
că la EM petrila, in perioada 19— 
26 maj s-au făcut 6 angajări. La 
«uprafață. In disperare de c^uză, 
Ion Ciobanu a venit la redacție.

In vremurile trecute, orice or
ganizație UTC s-ar fi mândrit cu 
.recuperarea in câmpul muncii" 
a unui tânăr venit de la o casă 
de copii. Astăzi, partidul de gu
vernământ a adus aceasta cate
gorie socială pe unul din ultimele 
locuri privind mult trâmbițata 
protecție socială. Destinul unui 

tânăr orfan, fără alte pasibili- 
t ți de subzistență decât munca 
sa, se află la un moment de 

'cumpăna. 11 ajută cineva?

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Tonul adecvat face totull
RAC — OAIE '

Grâbiți-văl Sorții de izbândă 
scad odată cu trecerea timpului.

LEU — MAIMUȚA
.Nu fiți pesimiști, Nu toata lu-> 

mea e prozaică...
FECIOARA — COCOȘUL
Furtuna stârnită de dv. va avea 

în curând efecte de uragan, A- 
tențiel , _

BALANȚA — CÂINELE <
Exigența dv. rezidă din dorința 

de autodepașire pe care o pro
movați. A

SCORPION — MISTREȚ ( 
încercați sâ vă mențineți sta

rea de detașare in care va aflațL 
Vâ prinde bine. w
SAGETAIOR — ȘOBOLAN
Sunteți capabil(u) de un devo

tament desăvârșit. Dar numai 
dacă și dv. credeți că merita. * 

CAPRICORN — BOU
Consensul vi se datorează azi 

in mod decisiv felului dv. tole
rant dc a fi.

VĂRSĂTOR — TIGRU ț
Nu uitați că, pc plan sentimen

tal, cel mai important lucru este 
sinceritatea.

PEȘTI — IEPURE
Treburile gospodărești vă aca

parează întregul timp liber.
BERBEC — DRAGON ’

Ziua bună sc cunoaște de di
mineață. Iar pentru dv. se pro-: 
fileaza o dimineață cu... soare, ,

TAUR —ȘARPE
Încercați sâ mai cedați și dv, 

nu cereți sacrificii numai p<ute-> 
norului.

'programul"
TV.

De puțin timp, la Deva .repre- | 
zenlanțij Adunării Europei, au | 
vrut să vadă cum stăm. Noi știm 
mai bine decât ci, dar din păca
te stăm prost. Poate după primi

rea noastră „in Europa", lucrurile 

se vor indrej 1... Să sperăm...

Centru! din Petroșani
(Urmare din pag. 1)

blEDEIA VUICANEANA
(Urmare din pag I)

— ora 12 : Cupa „Nerleia Vul- 
eăneana" la popice. Ixxui de des
fășurare: Popicaria Vulcan.

DUMINICA. 13 IUNIE 1993
— ora 10 : Cupa „Nvdcia Vul- 

cineana" la ciclism, pentru coprt,
t Intre 90—15 ani.

— ora 11 Cupa țNcdoia Vul- 
caneana' la fotbal. Locul d d< s- 
fusurarc ; Stadion „Central" Vul
can.

SÂMBĂTĂ, 19 IUNIE 19'1.3
— ora II ; -Spectacol loo-loric.

I o- il d *sfe tu are; «n
.Centra. Vulcan.

DU.MLNICA, 20 IUNIE 1093
— ora 9.30: Parada portului 

popular romanesc, desfășurată 
pe .Bulevardul Mihai Viteazul.

— ora 11 : ><■< tacul folcloric
concurs al an iblnrilor de dans 
fol< loric, al sol iilor și orches
trelor de muzica popularii. Locul 
de desfășurare: zon.i fie agre
ment „Brazi".

Fura îndoiala, organizatorii vor 
mai oferi .i alte surprize. Oricum, 
noi vom fi prezenți zilnic la fața 
lotului, -'nlru a vă informa <>- 
bifftiv și la timp despre derula
rea evenimentelor din cadrul 

di ii Vulcani ne".

ta se nv ntine ridicată, cce.'i ce e 
un lin r(| bun. Putf m, in 
fel, sa dam sânge pentru 
noștri care pleacă sa se 
la Tg. Mllre.ș. București, 
mișoara. Plus ca se pot 
și solicitările de sânge ale 
centre".

Numărul marc donatorilor
are și o alta explicație. Printre 
cei mulți, jrentru Care donarea 
d< sânge este un act umanitar, de 
generozitate, se stiei-o.ua și oa
meni care fac acest lucru doar 
pentru a și motiva absențele de 
la șut. Treabă care n-aic nici 
legătură c(| principiul umanitar 
— de care aminteam — al donă
rii de sânge. Or, imi relatau 
doj medici, tocmai aceștia 
uneori agresivi, insistenți. 
(cori, donatorii, chiar din 
vechi — a detaliat dl. Udrc 
nu respecta regulile de doi 
l-am ruga să nu vină la de 
obosiți, după șutul dc no

acest 
bolnavii 
opereze 
sau Ti- 
rczol va 

altor

cei 
sunt 
„Al-

ccl

ț

I

Fotbal îeininiii
Scor fluviu

CER Tg. MUREȘ — I . 
fJlTATEA PETROȘANI

Fără doua liail.u , 
și Ș’cfan, ambele actul 
Un>v< rsit.itea 
r it galop de 
formația din Tg, 
scor „T.lrwmit", 
niKjt pani

,<ll outate in 
Oaspetele 

imin. 5 prin 
■nonalA, 1-au 
prin -------
kirocedeu, după

«mi bete 
a rcu. t 
'.in.ilak*,

Mit
I

acum
d' plas.ira. 
au <lr hjs 
Tiilnnii. ar i|im< j 
majorat in rnin.

aceeași jur.doare ,i «iceiAși 
i care Niții, min. 

F«G, n plasat o lovitura de cap, 
'«liroc-t. |a vioriu, pecetluind un 

0 la pauză/ -

L V (

Ui

s'orul în 
pc r- 

26,
r

Repriza a doua a fost la dis
creția loiala a I nu ei sitați i. In 
min. i7 Cercel a ti .m.sfoi mat cu 
siguranță un p« ri.illy și a mai In- 
'-f ris In min. 60, . u un șut pla
sat. Titiunu a h'r.it pc drum ad
versarul, în min 63 șt 73, înscri
ind două goluri aplaudate, iar 
ultimul este opera lui I,upu, care 
a in .< I IS ( u capul, cu doua mi
nute înainte fie final.

Universitatea: Popa - Beleț, 
Dăscălii, CiulaiH, Kiss Mai ia, 
Sării, lliiijui, Ceice), Nițn, l.upn, 
(Titianu Rf zi-rve: Șei Imn, K isa 
IR.miona

să nu consume, înainte, alimente 
si sa nu vină bauți. Acestea sunt 
reguli caic trebuie cunoscute. 
Orice .«batere de la ele se tra
duce prinți un procent destul 
de ridicat de sânge rcbut.it. A- 
cesta nu se poate transfuza deoa
rece ar pune în pericol viața ce
lui care îl primește". Pe de altă 
parte — așa cum mi s-a explicat 
— chestiunea in cauză poate fi 

vedere 
sânge 

(in suma 
salariul,

privita și din punct dc 
financiar. Un flacon de 
costa statul 20 000 lei, 
respectivă fiind incluse 
reactivii, soluțiile de conservare, 
masa, cele două zile date libere 
donatorului ctc). Deci, este pe 
deplin justificat apelul ca, atunci 
când cineva dorește să doneze 
sânge, Sji o facă respectând re
gulile stricte ce se impun. Sau, 
după cum se exprima dl. di. U- 
drea: „V -am explicat, nu o dată, 
că, dacă dau ceva din ei, sa dea 
ceva bun. Sângele este materie 
vie si nu trebuie să-ți bați joc de 
cl“. '

Pomina Sf. GliCorghc — Colorom 
leana Alba lulia 0—ti; Flamura 

. CI II Tg. Mureș — Universitatea

CLASAMENT

Sllmi; llnni r it.ita a l’iliu iiii l lamura S.itu Mare; Mm.ut Cluj 
— IU Oradea; CER Tg. Miik-. — I lamui.i Sf. Gltcorgho.

i Ardeleana Alba lulia
\

14 12 1 1 75— 9 25
2. Uuivci sitatea l’i tioșani 1 1 12 1 1 55- I3 25
3. Flamura Satu Marc 11 8 2 1 27— II 18
4 Colon "ti C’odh .i 15 8 1 6 29—19 17
5. Muc.irl Cluj 14 6 2 6 25—25 1 1
6. Fcinina Sf. Glicorglic 15 4 2‘ 9 20 1 1 10
7. Îndes Sibiu II ■1 1 0 27 32 9
II. CFIl 'Tg. .. ...... . 11 I 5 8 l l 65 7
9, IU Orade.’l 11 1 1 J2 9- 60 3

E TAPA VII TOARE, :> mitic: Ardcl< an.i Alba Julia — îndes

J’.it lida Universitatea Petroșani — Flamura Satu Mate, »e 
dispută siimbiitii, de la ora J3, datorita meciului de rugby Știința 
J’r lifxșani — Minerul Izupcni, ce arc )«x Ia ora 10,

VINERI, 1 IUNIE
7,00 TVM. Telcmatinal.

10,00 TVR lași. *
11,00 TVR CIuj-Napoca.
12,00 Film serial. NOII Agi AI

CERULUI ALBASTRU. 
13,00 Worldnet Usia.
13,20 Desene animate. 
14,00 Aclu.ihl-âți. Meteo.
14.15 Oi a dc muzică.
15,00 Didactica.
15,25 Tclcșcoală.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Descoperirea planetei. 
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro- Patria.
18.35 De la lume adunate._ 
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actualități,
20.35 Sport. j '
20,40 Film serial. DESTINUL FA-

MI L.IEI 11OWAHD. Episo
dul 71. ..jâ

21.15 Viața parlamentarii.
22.15 Magia dansului.
22,45 Gong!
23.15 Actualități.
23.30 Magazin cinematografia <j ’ 

0,30 La cererea telespectatorilor. ’
Veniți cu noi pc programul
2. " 
SAMBATA, 5 IUNIE « .

9,00 Buna dimineața... de la
Cluj Napoca. f

10,00 Actualități.
J0,10 Ba dai 13a nul 
11,00 Fi.lm serial pentru copii. ,
11.30 Tradiții. •
12,00 Alfa și Omega.
13.00 Ora dc muzică. - 1
J 1,00 Ora 25 Tranzil-TV.

DlN SUMAR: Desene ani
male (ora 14,05). Știri (ora 
14,30). Alias, Topul muzi
cal european (I) Tenis (ora 
«15,00). Familia Simpson, C- 
pisodu.1 6 (ora 17,30). Ma
pamond (Ora 18,00). Topul 
muzical curopc.in (11). Te- 
Jccnciclopcdia (ora 19,15>. 
Actualități (ora 20,00). B- 
dilorialuj săptămânii (ora 
20,35). Film serial: CAS

CADORUL. Epkxxlul ț, 
(ora 20,10). Topul muzical 
european (111). Film; DH- 

a TECUVUb 1-ROST, epi
sodul 3 (ora 21,40). *

23,ÎS Film serial. M1DN1C.JJU
(•A).LEII. Episodul 16. «

0,15 Trei din zece pentru MO 
show.

o.ua
rcbut.it
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Cu vedetele, la taclale
Nu este nici un secret faptul că turneul „Super show- 

ului frumuseții** n-a fost ceea ce ne am așteptat noi, 
organizatorii, sau sponsorii. Cu toate că, pentru puținii 
spectatori care n-au rezistat tentației de a vedea „pe viu" 

I o Loredana Groza, un Cătălin Crișan, un Octavian Ursu- 
I lescu și mai cu seamă câteva veritabile „Miss", spectaco- 
| lele au fost adevărate „show uri*'.

Și pentru că despre turneu, despre spectacole v-ain 
’ informat sistematic, nu voi insista acum asupra acestora,

ci vă voi propune, pur și simplu, o incursiune in viața „de 
culise** a binecunoscuților artiști care au constituit capul 
de afiș al turneului. Iar dacă in numărul trecut al „Paginii 
tinerilor** v am prezentat un interviu in exclusivitate cu 
Octavian Ursulescu, permiteți-mi acum să vă ilustrez câte 
ceva din viața profesională și particulară a Loredanei Gro
za și a lui Cătălin Crișan, așa cum mi au mărturisit ci 
înșiși, stând la taclale, undeva in inima munților, în fața 
unui păhărel de țuică autohtonă.

UN ULTIM ROMANTIC !

Despre Cătălin Crișan — su
pranumit „Prințul iubirii" — s-a 
vorbit mult, clar s-a scris foarte 
puțin. Mai mult decât atât, Tăvi 
.Ursulescu îmi spunea chiar că 
„este boicotat sistematic de Radio 
ți Televiziune". Cu toate acestea 
Guitălin rămâne incontestabilul 
idol al adolescentelor (și nu nu
mai). Prin căldura ți gingășia re
frenelor sale. Iar cele peste 100 
de scrisori pe care le primește 
silnic din partea admiratoarelor
s. de vin să confirme acest lucru, 

întâlnirea cu omul care a fă
cut să „vorbească marca/ cu su
flet ele îndrăgostit" mi-a relevat 
insă o cu totul și cu totul altă 
imagine a lui Cătălin Crișan. 
Care trebuie să vă mărturisesc 
este cu totul altceva față de ar-
t. tul Cătălin Crișan. Și cred că 
c firesc să fie așa.

■La cei 25 de ani ai săi, Cătălin 
locuiește Încă tot cu părinții săi, 
undeva in Colentina. Intr-o fa
milie tn care au loc și cei doi 
căței ai săi, la care ține extra
ordinar de mult. Având în sân
ge caracterul „finanțist" al tată

lui său (Marian Crișan, unul din 
cei mai bine cotați bancheri de 
la noi), Cătălin nu s-a sfiit să 
mă întrebe la un moment dat 
dacă i-ar ajunge 3—4 milioane 
„pentru o căbănuțâ mică, mo
destă, undeva retrasă pe aici" 
prin munții noștri.

încercând să aflu câte ceva 
despre zvonurile care au circu
lat o perioadă pe la noi, în le
gătură cu presupusa relație a sa 
cu Anca Țurcașiu mi-a infirmat 
categoric orice bănuială spunân- 
du-mi totuși (curaj, fetelor!) că 
anul acesta are de gând să se 
lase de burlăcie. Ceea ce mi-a 
dorit ți mie. Apoi am aflat că 
este un student eminent, în anul 
III Ia Teatru, în cadrul unei 
Universități particulare, unde este 
inițiat în tainele actoriei de... 
Florian Pittiș.

Chiar dacă nn-1 caracterizează 
modestia, Cătălin e ferm convins 
că o vedetă nu e întotdeauna ar
hicunoscută. Și pentru a-mi do
vedi acest lucru îmi povestește 
(a câta oară?!) scena — amuzantă, 
ce-i drept — de la Sibiu, unde o 
admiratoare l-a Confundat cu... 
Daniel Iordăchioaie!

Nu in ultimul rând trebuie sâ 
vii aduc la cunoștință că și Giualin 
a rămas profund impresionat de 
publicul din Valea Jiului (și în 
special de cel de ia Uricani) ți 
chiar de... Valea Jiului. Astfel că 
am reușit .să-î „smulg" promisiu
nea că va mai reveni, cât de 
curând în Vale.

Și chiar dacă păstrează încă 
tristețea eșecului pentru „Euro- 
vision *93“ unde, cum afirmă, 
„parcă am fi fost o țară în doliu", 
este totuși fericit că este în con
tinuare un răsfățat al publicului. 
El, Cătălin Crișan, ultimul ro
mantic...

EXPLOZIA

Am avut plăcerea de a o cu
noaște pe Loredana Groza acum, 
cu ocazia „Supcr-show-ului fru
museții". Vă mărturisesc că îmi 
făceam chiar planuri și „griji" la 
felul cum voi rezista în fața firii 
sale vulcanice. Spre surpriza mea 
însă, aveam să cunosc o Loredapă 
atât de timidă și sfioasă, ca o 
școlăriță. Retrasă mai tot timpul, 
gingașă și mereu pusă pe gân
duri, Lory — care pe 10 iunie 
va împlini 23 de ani — este în 
particular o ființă cu totid și cu 
totul antagonică ai-tistei Loredana 
Groza.

Extrem de pretențioasă pc sce
nă, mereu nemulțumită că „ceva 
nu iese", cântând numai cu mi
crofonul proprietate personală, 
prezența scenică a Loredanei are 
ceva din acrul marilor vedete. 
Pentru ca, imediat după lăsarea

Pagină realizată de ; Vali LOCO'I’A, Ștefan CIMPOI,

Paul NICULESCU și Tibciiu \ IN I AN

TIMIDITĂȚII
cortinei ea să redevină aceeași 
copilăroasă Lory, extrem de 
bucuroasă că „în această seară 
avem păstrăvi la masă".

Și pentru că in mai tot timpul 
turneului Lory a stat mai mult 
lângă fete, am fost oarecum frus
trat în ceea ce privește dialogul 
„tete-a-tete“, n-am sâ vă pot 
dezvălui, din păcate, prea multe 
aspecte din viața particulară a 
Loredanei. Gcrt este că ea nu 
este căsătorită, ba chiar mai mult 
decât atât nici măcar „n-am 
timp să mă gândesc la așa ceva".

Reîntoarsă recent dintr-un tur- 
pcu în Italia (ea este de altfel o 
excelentă vorbitoare de italiană) 
via Paris, Loredanei nu i s-a 
părut deloo ceva nefiresc su ate
rizeze tocmai la... Uricani ori 
Petrila. Din contră. Am aflat că 
aici există un publio minunat, 
care merită cele mai calde îm
brățișări din partea ei. Tocmai 
de aceea, cu toate că invitațiile 
pentru Loredana Groza „curg" 
întrona, atât din țară, cât și de 
afară, ea nu ezită să afirme ca 
„sunt gata să revin in Valea .Jiu
lui ori de câte ori voi fi solici
tată". De altfel, în planurile sale 
apropiate există prevăzuta petre
cerea unei ntici vacanțe (in a 
doua jumătate a lunii viitoare) 
undexa la o cabană din Retezat. 
„Fără barbați!" cum a ținut ea 
să-l atenționeze pe Tăvi Ur.su- 
lescu.

Până atunci însă, micuța și 
timida Lory va fi zi de zi, pe 
scenă, teribila, exploziva, inega
labila... Loredana Groza.

p U Z Z L E 
DISCO

- ROCK
Vara este un anotimp al dan- ' 

sului. Discotecile estivale suni 
inundate de gineri de pretutlaș j 
deni, care revin apoi în locurUf | 
de baștină cu nostalgia tiitluriJx'a 
fredonate in nopțile calde de pr 
litoral sau cele răcoroase de iKi 
munte. M-am oprit azț la doua ' 
nume care cu siguranță vor aca-^ 
para in această vară cota de în- 1 
teres al discomanilor. «J

ACE OF BASE — într-o bizari , 
traducere, „Asul bazei" — sunt 
patru suedezi din Goteborg. Trei ' 
dintre ei sunt frații Berggrenl 
Jonas (născut la 21 martie 1967), 
Jenny (29 mai 1972) și Nlalin (31 
oct. 1970) plus Ulf Ekkberg (6 , 
dec. 1970), decț foarte tinerii Ta
tăl lor este medic radiolog. Eide- , 
rul trupei, care s-a înființați In 
1991, este Jonas, care cântă la , 
chitara și instrumente cu clape, j 
fiind un mare pasionat de științe* 
politice. j<*

Împreună cu Ulf compune toate 
piesele t’-upei. Ulf Ekkberg, O 
fire mai independentă, a lucrat , 
bucătar pe un vapor. Primul lo 
hit a fost „Wheel Of Fortune*4, , 
inclus ulterior pe LP-ul „Happy, j 
Nation", care se bucură în pra- ; 
zent de un deosebit succes, mai : 
ales pentru piesele cu titlurile da j 
mai sus, plus „Voulez-vous Dan- 
ce" sau „AII The She Wants". 1 J

2 UNLIMITED — „Doi tărS „ 
limita", dacă ne este permisă «j, 
traducere — provin din părinți, 
surinamezi, dar ambii s-au năs->* 
cut la Amsterdam. , «afî

Duetul este alcătuit din Ray- 
mond Lothar Slijngaard (născut, 
la 26 iunie 1971) și Anita Danieli», 
Roth (28 dec. 1971). Stilul abordaj 
este cel techno-rap. Ray este 
mare bucatar, specialist în pi» 
parate culinare asiatice. AniVj « 
lucrat înainte de înființarea duei 
tului 2 Unlimited (ianuarie 1993f 
ca fotomodel și apoi solistă de 
soul in baruri de noapte. AmârtC 
doi locuiesc cu părinții. Prunei 
album, „Get Ready", s-a bucure», 
de mare succes, . cu piesele- 
„Twillight Zone", „Magic FriciuL, 
aceasta dându-le un imbold pco/x 
tru cel de-al doilea, „No Limi>^ ] 
ce conține 14 piese („No Lunii*4»' 
„Mjserious", „R.U.O.K.", ■
Dance" etc.) care fac ravagii (tt 
topurile și discotecile Europei. Ad 
concertat recent în Geimaniâ, do 
vedind și calități de scenă.

ACE OF BASE și 2 UNLIMI
TED, grupurile care ne VOt taze 
somnul mai ușor după serile de 
vară. -■

Gcnu TUTU

CUPIDON ■ CUPIDON ® CUPIDON
DORINA din Vulcan este o 

„ființă rănită enorm și care nu 
va ierta". Inima Dorinei, „capa
bilă de cea mai pură și candidă 
dragoste", a fost rănită dc o brută 
„haină", „mincinoasă", „lipsită de 
curaj", de „bun simț". Aceasta 
tx -tie nu a vrut (sau nu a pu
tut?) să se lase „copleșita cu toată 
dragostea" ce „inundă ființa" Do
rinei. Rănită, fata cca cu suflet 
candid își linge rănile și i.și 
făurește planuri de răzbunare: 
„Ghiardaca peste ani și ani, tot mă 
voi răzl/nna, deci l-aș sfatul să 
so ferească din calea mea".

Bravo, Dorinal Halal să-ți fie! 
Dar să veljm de ce crimă s-a 
făcut vinovat „monstrul" din Vul
can. El i-a scris fetei doar câteva 
rânduri, dar pun care a făcut o 
„nespus dc fericită". „L-am cre
zut, dar m n mințit, m-a 
rănit și ș j rupt ceva 

PAGINA „ȚINERILOR - P AGINA .TINERILOR

in mine". Asta e tot. Am 
citit și cu acele rânduri și nu 
mi-au părut atât de criminale 
cum le vezi tu. Dragă Dorina, fă 
un efort .și gândește-te: oare nu-i 
ceri prea mult? Oarc-1 iubești 
dezinteresată sau des-interesata? 
De cc-1 urăști? Pentru că nu ți-a 
răspuns La fel? Dacă ceea ce-mi 
spui tu este exact ceea ce gân
dești și nu rezultatul unui im
puls de moment, eu nu pot de
cât să-l dau dreptate băiatului.

EDIȚII, Lupeni. „Pe unii (mulți) 
ar trebui să-i ajuți întâi să scrie, 
apoi să vorbea .că, să se poarte 
și s-ar putea, dacă perseverezi 
(și perseverează), să ajungi (.și să 
ajungă) și la dragoste". Pentru 
așa ceva, dragă Eclitb, nicj măcar 
Cupidon nu este suficient. El arc 
nevoie dc ajutorul învățătorului, 
părinților și chiar de al tău, al 
meu, al tuturor celor care poartă 

buletin. .Sunt sigur că m-ai în
țeles: eu sunt un biet redactor 
muiitor, nu sunt Gnpidon. Și nu 
fac nime altceva decât să țin o 
rubrică patronată de EL. Dacă 
tabăra noastră (sper că nu le 
supără cuvântul) va deveni nu
meroasă, nimic nu mă va împie
dica să cred că, în cele din urmă, 
lotul va fi așa cum trebuie să fio. A- 
tuncl cil voi fi primul care va 
renunța la rubrica de față. Și-ar 
pierde sensul, nu-i așa? Până a- 
tunci, eu continui și tc rog foarte 
frumos să faci și tu la fei. Seric- 
mi în continuare — îți propun o 
colaborare.

MADGNNA, Uricani. La prima 
ta întrebare răspunsul meu este 
negativ: NU fac vizite la domi
ciliu, îmi pare foarte râu pentru 
line. Scrie-mi, e mult mai bine 
zău! La a doua întrebare răs
punsul c la tine.

Cu numai douăzeci de mii

Vă puteți nenoroci
Un reporter fără frontiere al redacției ziarului nostru 

a descoperit, intr-un recent periplu pe meleaguri oltene, 
rețeta „fericirii**. N a cumpărat-o, întrucât c deja fericit, 
dar vă poate vinde pontul. Destul dc ieftin. Așadar, 
tineri și tinere, fete bătrâne și burlaci înrăiți, citiți cu 
atenție „Pagina tinerilor** dc săptămâna viitoare. Veți afla 
cum vă puteți însura, totuși, dacă „fosta** v-a „legat**, 
viceversa, cum se face ,»dc dragoste** și „dc urât", CUM 
vă puteți vedea „ursita**. Tariful este negociabil, între la^ 
și 20 dc mii, dar având în vedere inflația, puteți pregăti i 
20. Liniștit. Minte multă nu vă trebuie. Doar puțintică 
răbdare: două săptămâni. Acesta este termenul in earc 
„Baba** a măritat, în aceeași zi, doua fete bătrâne dc pa" 
truzeci dc aitf, gemene. .— —L-"—
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SCUMPULUI nostru soț și tata 
Csenteri Csaba. cu toată recunoș
tința și dragostea noastră ii u- 
răm „La mulți ani !“, cu ocazia 
împlinirii Vârstei de 50 de ani și 
a ieșirii la pensie. Soția Ana și 
c pui Csabi și Cecilia. (3676)

VANZARI - CUMPĂRĂRI

SOCIETATEA Comercială 
ALDA IMPEX SRL, cu sediul 
in Vulcan (Bar Select), vinde 
en i gros BERE INDIGENA. 
(3776)

VÂND apartament 2 camere 
petriia. Telefon 0929/42125, după 
ora 16. (3702)

VÂND autocamion dubă, 
stare bună, preț negociabil. 
Petriia, telefon 550395 — după 
ora 17, 555135 — după ora 19 
(3781)

VÂND Dacia 1300, an de fabri
cație 1978, stare bună de funcțio
nare, preț convenabil. Vulcan, 
•ti. Traian, nr. 1, bloc A2, ap. 13. 
(3738)

VÂND garsoniera confort I, 
zona centrală. Informații; Petro
șani, General Dragalina, bloc 10C, 
ap. 34, între 10—14. 16—20. (3734)

VÂND garsonieră confort I, 
Petroșani, str. General Vasile 
Mile a, bloc 28 B/20. Informații: 
sâmbătă 10—18; duminică 10—14. 
<3748)

CUMPĂR apartament, Petrlla 
•au Petroșani. Petriia, 8 Martie, 
39/14 (Impact Electronic), intre 
ontk 15—17. (3755)

VÂND urgent apartament 2 
camere (zona Auto-moto). lnfor- 
■riații: petroșani, Aviatorilor, 30/1. 
<3758)

VÂND mașină floricele (nouă). 
Kelații : telefon 545321. (3785)

VÂND Mercedes 220 Diesel, 
stare ireproșabilă, preț 2 000 000 
iei Relații: Bar Euxin, Petro
șani. (3687)

VÂND casă propiictate, 5 ca
mere, bucătărie, hol și alte 
anexe, canapea, fotolii. Infor
mații: Petroșani, Gh. Barițiu, 24 
(lângă alimentara Bodrog, Școa
la nr. 2). (3780)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Viitorului, 38/3. (3777)

VÂND garsonieră, Petroșani, 
zona Pieții. Telefon 544056. (3779)

VÂND receptor satelit ASTRA 
—SR 90 stereo, 90 programe, te
lecomandă, sigilat, 135 000, LNB 
l'hilips, dublă polaritate, 0,9 dB, 
60 000 Iei. Telefon 541902. (3677)

VÂND Dacia 1310 TLX, Barca» 
camioneta 1,5 tone, Volkswagen 
Derby, stare perfectă. Telefon 
541558. (3726)

VÂND Dacia 1310 (Ungaria), 
fabticație 1986 și Dacia 1300, fa
bricație 1976. Telefon 542317, du
pă ora 16. (3778)

VÂND 2 apartamente Petro
șani central și Aeroport, exce

lente pentru spațiu comercial. 
Relații: Aviatorilor, 56/16. (3762)

VÂND apartament 2 camere, 
Petriia, str. 8 Martie,-bloc 16, et- 
2. Informații; telefon 550105. (3769)

VÂND televizor Funai, magne
tofon Kashtan. Petroșani, Avia
torilor, bloc 46/23. (3772)

VÂND Dacia 1410 TLX, an fa
bricație 1988. Relații: telefon 
541565. (3771)

VÂND garsonieră Petroșani, 
str. Aviatorilor, bloc A 25/14, In
tre orele 15—19. (3773)

OFER apartament 2 camere, 
Lupeni, Parângului, contra simi
lar Petroșani sau autoturism. Te
lefon 543480. (3768)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere, 
confort I, Petroșani, cu garsonie
ră, zonă centrală. Telefon 542761. 
(3775)

SCHIMB apartament, Petroșani, 
Republicii, 107/61, cu Deva. 
(3762)

OFERTE SERVICIU

SG „ANITA" — Complex Pa
rângul, angajează vânzătoare — 
absolvente liceu. (3786)

DECESE

CU NEMĂRGINITĂ durere, suntem alături de familia Filiehe, 
in marea suferință pricinuită de 'dispariția fulgerătoare, în urma 
unui tragic accident, a unicului lor nepoțel

DANIEL (5 ani)

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Familiile Szasz și 
l'ircălabu. (3782)

Societatea Comercială 
„Unic” SA Vulcan

cu sediul in Vulcan, bd. Mihai Viteazul bl. 4 4, telefon 
570674,

ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE
pentru vânzarea dc mijloace fixe disponibile (utilaje co
merciale).

Licitația va avea loc in fiecare luni, ora 10, începând 
cu 14.06.1993, până la epuizarea completă a listei.

Lista cu mijloacele fixe disponibile poate fi consultații 
la sediul societății, începând cu data dc 9.06.1993. (Fact. I 
1066) I

COMEMORĂRI

FAMILIA amintește că se Împlinesc 2 ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna

NEMECSEK SUSANA
(lluș — neni)

o minunau soție, mumă ți bunică iubitoare.
Chipul ci luminos va nunăne veșnic in inimile noastre.

SOȚIA Marin șl fiica M lintla amintesc cu aceeași durere tre- 
ci rca unui an de Ia despărțirea pentru totdeauna de scumpul lor 
»oț și tată 4

IlAlt \HAS TEODOR

Amintire veșnică. (3761)

SI. IMPL1NES0 II ani de la dispariția celui care a L> .t un 
bun soț șl tată

ARDELEAN l’ETRICA

Nu l voi» uita hlviixlutâ. Mioara și Ciisti (3765)

SOCIETATEA Comercială 
„PAMIN“ angajează vânzătoa
re. Informații: la sediul firmei. 
Petroșani, Piața Victoriei, 74 
(fostă Expo-mobila). Telefon 
545391, între orele 9—19. (3754)

ÎNCHIRIERI

SOCIETATEA Comercială „Tro- 
pical“ Petroșani, str. Aurel Vlai- 
cu, nr. 2 (colonie), ofer pentru 
închiriat spațiu comercial. (3766)

CAUT pentru închiriere garso
nieră mobilată, preferabil telefon. 
Ofertă foarte avantajoasă. Tele
fon 541435, între orele 18—21.
(3732)

TI

PIERDERI

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Mardare Gh. Ioan, 
eliberată de EM Dâlja. O declar 
nulă. (3783)

PIERDUT tichete butelie nu
merele M 181, M 201, eliberate 
de Centrul de preschimbare Ae
roport — Petroșani. Le declar 
nule. (3761)

PIERDUT adeverință PUM pe 
numele Contea Carmen, eliberată 
de Centrul de perfecționare RAH. 
O declar nulă. (3763)

PIERDUT ștampilă cu înscrisul 
„Societatea Comercială coman
dită simplă Lic și Alionesc, Is- 
croni". Se declară nulă. (3760)

Societatea Comercială 
„Spicul” Valea Jiului SA 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

în data de 18 iunie 1993, ora 8, la sediul societății, pentru 
ocuparea postului de

—- șef compartiment CTC

Condiții de participare:

— studii superioare de specialitate;
— vechime minimă 5 ani in specialitate.

Relații suplimentare la telefon 542673, interior 123, 
serviciul PIS.

Exploatarea Minieră 
Petriia

organizează, in data de 14 iunie 1993, ora 14,
concurs pentru ocuparea a :

— 2 (două) posturi maistru profil minier (subteran)
Condiții cerute:
— studii în specialitate
— vechime în specialitate de minim 1 an.
Relații suplimentare la sediul exploatării. (Fact. 1065)

Societatea Comercială 
„Hermes” SA Petroșani 

str. 1 Decembrie nr. 90,

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publică in fiecare luni la orele 10 in sala de ședințe a 
magazinului universal „Jiul" Petroșani pentru închiriere 
dc mijloace fixe, prevăzute in lista care se află depusă la 
biroul administrativ.

laxa dc participare este de 1000 lei, iar garanția dc 
participare cslc dc 10 la suta din prețul de pornirc al chi
riei, care se va depune de participant cu o zi înainte dc 
ținerea licitației la casieria societății.
—————

Cotidianul de opinii șl informații 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

înregistrată la Rcgislrul Comerțului sub 
nr, J 29/621/1991.

Cont virament: 307060201 — BCR Te- 
troșanL

Director: MlRCEA BUJORESCW 
Director executiv: Ing. Alexandru 

ROf.DAN

„ZORI NOI" apare sub egida 
NOI* S.A.

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu nr. L 
Telefoane: 541GG2 (director.redactor șef)) 
515972 (director executiv.administrativ 
difuzare), 5124G4 (secții), lax; 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, «|r. 
Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 511305.

Materialele ncconiandato și 
oepublicalc nu se restituie. Rcs- 
ponsabilitalea morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu.
prinse In articole «par (in. In 
exclusivitate, autorilor.

EClllPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr 
P. NICULESCU

Corectura

Emilia ACIHREI

Viorica FIRȚULESCU


