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Conferinţă de presă

Opoziţia işi dă m âna 
cu p u te r e a ! ?

Miercuri, 21 februarie 
,a,c., la Deva s-a desfăşurat 
a  conferinţă de presă Ir 
riiţiătâ de Filiala Jude
ţeană ' a Partidului Repu
blican. A participat dj. 
Doriri Fortuna, preşedintele 
acestei formaţiuni politice, 
aflat. într-un turneu elec
toral.

Di.ă^ria,Fortuna a pre
zentat W  scurt istoric ţl
tcâteva obiective âfe plat
formei program a partidu
lui. S-a subliniat astfel că 
Partidul Republican şi-a 
orientat politica spre a- 
cfele elemente ale societă
ţii româneşti care necesi
tă terapie de şoc. Este 
.Vorba de proliferarea alar
mantă a corupţiei, infrac- 
ţlonalitatea, pericolul la 
adresa - fragilei democraţii 
care încearcă a se constitui 
în România.
' în ceea ce priveşte co- 

rupţia, dl. Fortuna a ară
tat că este necesară insti
tuirea unui program justi
ţiar anticorupţie, în cadrul 
căruia să se procedeze la 
uri control al legalităţii 
dobândirii tuturor averi
lor considerabile după Re
voluţie.

In concepţia dlui For
tuna, surit necesare intro
ducerea unor pedepse aspre 
şi confiscarea parţială sau 
totală a averilor, în func
ţie de gravitatea faptelor; 
pentru toţi funcţionarii de

stat, al căror rol este să 
vegheze la respectarea le
galităţii, dar care o în
calcă ei înşişi adesea prin 
modul cum îşi exercită 
atribuţiile. Militează de 
aseriienea pentru reintro
ducerea pedepsei cu moar
tea. ........'

O altă componenţă a 
platformei politice a Par
tidului Republican abor
dată de dl. Fortuna a fost 
aceea a educaţiei populaţiei. 
Criza morală a oamenilor 
trebuie -înlăturată prin e- 
ducaţie, îri care rolul fun
damental îl are şcoala, 
care trebuie şă formeze 
cetăţeni conştienţi de drep
turile şi Îndatoririle lor.

Despre alegeri, preşedin
tele Partidului Republi
can a spus că sistemul le
gislativ din România este 
unul caracteristic ţârilor 
în curs de dezvoltare, în 
care majoritatea populaţiei 
nu are capacitatea de a 
discerne şi favorizează pe cei 
aflaţi deja la putere, în 
parlament. S-a propus un 
sistem propriu, mixt (vot 
uninominal şi pe liste) 
care să dea o şansă şi 
independenţilor. în pri
vinţa Legii alegerilor lo
cale, s-a constatat cu 
surprindere că opoziţia

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri, la Prefectura jude
ţului, o delegaţie alcătuită 
din liderj ai sindicatelor 
afiliate la'Federaţia Naţio
nală. sindicală „Metarom", 
reprezentând salariaţi din 
„Siderurgica" S-A„ „Sider- 
met“ S.A., „ÎCSH“ SA., 
Sucursala minieră „Poia
na Ruscăi", „Rempes" S.A., 
„Termorep" S.A., s-a întâl
nit cu dl subprefect Mj- 
Iţai! Rudeanu, în prezenţa 
presei.

Scopul întâlnirii, decla
rat de părţi: căutarea de 
soluţii locale şi guverna
mentale pentru depăşirea 
momentului declanşat în 
sectorul metalurgiei de cri
za de energie. Un al doi
lea scop — declarat de 
lideri — a fost derivat din 
solidaritatea cu alte sin
dicate din ţară, afiliate a- 
celeiaşi federaţii, şi ai că-’ 
ror membri protestează în 
stradă, problemele lor ne-

aflând încă nici 'măcar o 
rezolvare parţială.

Prefecturii şi presei i-au 
fost prezentate o notă de 
probleme ’în patru puncte, 
în general cele afirmate 
în timpul mitingului de 
protest de o săptămână de 
la Hunedoara şi un proiect 
de ordonanţă de urgenţă 
privind protecţia persona
lului din industria meta
lurgică.

In ' cadrul Întâlnirii, li
deri ai sindicatelor par
ticipante au nuanţat pro
blemele prezentate.

După întâlnire, dl sub
prefect Mihail Rudeanu, 
împreună cu dl Petru Vai- 
doş, liderul sindicatului 
„Siderurgistul", ari plecat 
la Guvern pentru negocie
rea celor cuprinse în nota 
de probleme şi pentru a 
precipita emiterea ordonan
ţei de urgenţă.
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23—24—25 FEBRUARIE 1996
•  I dolar SUA — 2834 lei!
•  t marcă germană — 1951 lei [
• 100 yeni Japonezi — 2689 Ici >
•  I liră sterllnâ — 4372 lei!
•  I franc elveţian — 2393 lei;
• I franc toacei — 566 lei i
• 100 lire italiene — 180 lei!

Storsuri de referinţă 
a României

ale Băncii Naţionale\
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Verificarea, certificarea bilanţului contabil şi 
prestarea serviciilor în domeniul contabilitâţii

— Vă rugăm, dle Obre- 
jan, să ne precizaţi ce re
glementări noi au apărut 
privind verificarea şi cer
tificarea bilanţului şi la 
care agenţi economici se 
aplică?
■.-!* în baza art. 29 din 

Legea contabilităţii (nr. 
82/1991) şi a Ordonanţei 
nr. 65/11994, aprobată şi 
modificată prin Legea 42/ 
1995 privind organizarea 
activităţii de expertiză 
contabilă. Guvernul Ro
mâniei, prin Hotărârea nr. 
980/1995, 'a stabilit că, în
cepând'cu anul 1995, bi-' 
lanţurile regiilor autono
me, ale societăţilor co
merciale şi ale altor unL 
lăţi patrimoniale cu per
sonalitate juridică; care 
.au înregistrat o cifră de 
afaceri mai mare de un 
miliard de lei, sunt su
puse verificării şl certifi
cării de către experţii con
tabili, contabilii autorizaţi

cu studii superioare, so
cietăţi comerciale de ex
pertiză contabilă şi de
»—* —*—* —• —*—* —#—*—#—#—* -

sabile şi independente pri
vind ansamblul măsurilor 
organizatorice stabilite şi

Convorbire cu dl. ec. PARTENIE OBREJA, 
preşedintele Filialei Hunedoara — Deva a 

C.E.C.C.A.R.
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către cenzorii la societăţile 
comerciale unde aceştia 
au fost numiţi, în con
formitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990.

— Ce se înţelege prin 
verificarea şl certificarea 
bilanţului contabil şi cc 
norme sunt stabilite in 
acest sens?

— Prin verificarea şi 
certificarea bilanţului, se 
înţelege examinarea pro
fesională şl sistematică a 
activităţii financiar-con- 
tabile, în vederea expri
mării unor opinii respon-

aplicate de administratori 
pentru protecţia activelor 
patrimoniale, administrarea 
şi utilizarea resurselor e- 
conomico-financiare, crea
rea imaginii fidele şi com
plete asupra situaţiei pa
trimoniului, a situaţiei 
financiare şi a rezultatelor 
obţinute de agenţii eco
nomiei, toate acestea fiind 
reflectate în bilanţul con
tabil. Normele în baza 
cărora se efectuează veri
ficarea şi certificarea bi
lanţului, sunt normele de 
audit financiar avizate de

Ministerul Finanţelor, po
trivit Legii 82/1991.

.— Ce măsuri s-au luat 
pentru cunoaşterea şî a- 
plicarea corectă a norme
lor Re audit financiar şi 
cum se va proceda pentru 
demararea acţiunii de ve
rificare şi certificare a 
bilanţului?

— Pentru studierea şi 
aplicarea corectă a nor
melor, prin grija Filialei 
C.E.C.G.Â.R. Hunedoara — 
Deva, a fost organizată o 
instruire la Şcoala Nor
mală Sabin Drăgoi din 
Deva, cu cei care participă 
la efectuarea acestor .ac
ţiuni, instruirea făcându-se 
de către specialişti şi ca
dre universitare, la : in-

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 7-a>

DORIŢI UN PLASAMENT SIGUR PENTRU 

ECONOMIILE DUMNEAVOASTRĂ"?

8 PAGINI •  200 LEI
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ti
de Investiţii administrat 
de Creditanstalt Invest

(GIRO)
Fondul Român de In

vestiţii, cu un activ net 
care se cifrează la peste 
175 miliarde lei şi cu Un 
număr de aproximativ 
100 000 de investitori, este 
în prezent singurul fond 
mutual din ţară adminis
trat de o subsidiară ro
mânească a unei mari 
bănci occidentale : Cre- 
ditanstalt Invest Româ
nia, pe scurt CIRO, so
cietate afiliată Creditan
stalt Investment Bank,

La numai osumară 
trecere în revistă Cartea 
de vizită a băncii Credit- 
aristalt se dovedeşte im
presionantă : Creditanstalt 
Investment Bank (CAIB) 
este cea mai mare bancă 
guvernamentală austria
că, având peste 500 §00 
de clienţi, persoane fi
zice şi juridice: Prin re
prezentanţele sale şi eu 
cel peste 10 000 de an
gajaţi, CAIB este prezen
tă. în ţările Europei Cen
trale şi de Est, precum şi 
pe marile pieţe financia
re ale Europei. Orien
tului, Americii de Nord 
şi Sud. Capitalul ei este 
de peste 2 miliarde do
lari, iar patrimoniul ei 
depăşeşte 46 miliarde do
lari. CAIB are sediul cen
tral Ia Viena, reprezen
tanţe tradiţionale la Lon
dra, New York, Singapore 
şi de curând la Bratisla
va, Budapesta, Ljubljâ- 
na, Praga, Sofia, Varşovia 
şi Bucureşti. în România, 
banca Creditanstalt s-a 
implicat deja în imple
mentarea programului de 
privatizare prin investiţii 
străine, în calitate de 
consultant al Fondului 
Proprietăţii de Stat.

Ce oferă Creditanstalt 
Invest România investi
torului român ? O ga
ranţie a siguranţei depu
nerilor şi o administrare 
profesională în adevăra
tul sens al cuvântului, 
Şî aceasta prin conjuga
rea cunoştinţelor despre 
piaţa internă de capital. 
a specialiştilor români cu 
experienţă internaţională 
în domeniul administră
rii de fonduri mutuale a 
unor experţi recunoscuţi 
internaţional.

Primul produs lansat 
sub manageriatul CIRO, 
în decembrie 1995, aduce 
o inovaţie pe piaţa româ
nească, şi anume posibi
litatea depunerii şi retra
gerii oricărei sume de 
peste 5 000 lei, venind 
astfel in întâmpinarea 
investitorilor cu venituri 
modeste, cărora le faci
litează o depunere siste
matică.

Co pregăteşte CIRO în 
viitor ? Urmează o diver
sificare a produselor Fon
dului Român de Investiţii 
prin lansarea unor pro
grame noi In cadrul Fon
dului, care, fiecare priri 
specificul său, vor mări 
afectivitatea acestuia. De 
asemenea, CIRO va înfiin
ţa şi va administra un 
nou fond de investiţii care 
se va constitui pe bază de. 
acţiuni ale societăţilor co
merciale, cuprinse în pro
gramul de privatizare în 
masă, din România. CAIB 
urmează să investească 
în1 acest fond circa 300 
milioane dolari. pentru 
a acorda societăţilor a- . 
sistenţă financiară cu 
scopul măririi rentabili
tăţii acestora. —n

H 6 CIRO
C R E D IT A N S T A L T  IN V E S T  R O M A N IA

Începând din data de 31.01.96, putQţl
ifiypsti banii dumneavoastră. ia
Fondul Român de Invesliţii apelând la serviciile 

F O » t  din Hunedoara, sfr. 22 
Decembrie nr.?şi Peiroşan?, Bd.l Decembrie nr.86.

Fondul Roman de Investiţii o înregistrat in 
1995 o creştere o valorii titlului de 
participare echivalenta unei dobânzi 
bancare de 88,'3%

VftJofjrefl. Ia •:/! ** ■ ".r ** <fit-

115 000 LEI

IONMT IUBIW DE 
INVESTIŢII
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In oraşul Haţeg face 
comerţ multă lume. Atât 
societăţi su răspundere li
mitată sau în nume co
lectiv, cât şi cu capital de 
stat, plus cooperaţia de 
consum. An» făcut un raid 
prin magazine cu profiluri 
diferite, spre a urmări cum 
se face servirea dacă 
intr-adevăr concurenţa a 
influenţat pozitiv rault- 
discutata problemă a ama
bilităţii în dialogul cum- 
părător-vânzâtor.

Magazinul S:C. „împex 
Sarmis“, situat în zona 
centrală a oraşului, vinde 
piPduse „Conttim", cum 
spunea dna Sofia Voi- 
noni, de la firma cu a» 
celaşi nume din Tîml- 
şoara. In ziua şi la ora 
documentării noastre, cum
părătorii nu se prea în
ghesuiau. Patronii erau 
plecaţi după marfă No
tăm câteva preturi: ouă
— 260 lei/bucată, pui — 
4150 lei /kg„ piept de pui
— 5700 lei/kg., cao de 
porc — 2660 lei/kg.

La S.C. „Europăn" erau 
expuse, lângă uşa de »- 
fără, franzelă, batoane, 
eornuri. Cine vinde? N-am 
putut afla Căci persoanele 
cu care am încercat {za
darnici un dialog erau 
antrenate în procesul de 
producţie. Deci, servirea 
nu intră în discuţie...

Bijuterii din argint, dar 
şi Zahăr, ulei. alte ali
mente, dulciuri, articole 
de îmbrăcăminte. ' casete, 
jucării, cosmeticale — Intr- 
un spaţiu nu prea mare. 
vmde S.C. „Phenix Crad 
Exim" S.R.L. O denumire 
pretenţioasă. Bine ar fi 
dacă şi servirea ar fi ne 
măsură. Dai nu s-ar pu
tea spune de vreme ce 
vânzătoarea Irina Stăn- 
cioni nu adresa nici un 
cuvânt potenţialilor cum
părători care intârziaseră 
destul de mult timp în 
fata vitrinelor.

Cu excepţia alimentelor.

prin magazinul „Atcom" 
se vând de toate. S-au 
adus şi îngrăşăminte com
plexe, cu sacii, care dau 
interiorului an aspect de 
magazie. „Nu-i rău că a- 
vem produse de toate ti
purile. (Magazinul are şi 
regim de consignaţie — 
n.n.). Omul are de unde 
alege" — aprecia dna A-

seeooaM ooe eeoeoQon

RAID PRIN 
MAGAZINE DIN 

HAŢEG
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na Bercovici. Imaginea 
spaţiului de vânzare — 
nu prea atrăgătoare — 
este compensată de ama
bilitatea vânzătoarei care 
are o experienţă bogată 
în aceeaşi muncă.

Barul „Big Coop” — 
cum aprecia însuşi dl. 
Aurel Dăncescu, şeful u- 
nităţii — este preferat de 
mulţi clienţi, chiar din 
zone mai îndepărtate ale 
oraşului. De ce? Răspun
sul l-am aflat pe loc. Aici 
ambianţa, servirea, igiena 
sunt de nota zece. Ofe
rind confort şl linişte, 
cei care servesc aici pot 
pretinde, şi chiar obligă 
prin aceasta nlientul, la 
respect pentru tot ceea 
ce-i înconjoară.

Vânzări destul de bune, 
cum spunea dna Tudoran 
(care o înlocuia pe gestio
nara Ten zică Olărescu) 
se fac la paoetărie, iar 
vânzătoarea Ramona Ga- 
vriluţ de la mogazinul 
106 al S.C. „Ţara Haţegu
lui" era de părere eă 
„este în interesul nostru 
sâ servim corect, să fim 
amabile şi dacă azi vor
beşti frumos mâine mai 
vine omul, dacă nu se 
duce în altă parte, pen

tru că are de unde să a- 
leagă".

Magazinul metalo-chi- 
mice 57 are în aprovizio
nare tot ce trebuie gospo
darilor. Vânzarea era cam 
lentă, însă se speră câ în 
prag de primăvară, de 
Paşti, când lumea începe 
curăţenia generală, se va 
cumpăra mai mult. Dna 
Georgeta Drăgoi, ca şl 
colegele dumneaei, mani
festă un respect aparte 
faţă de cei care le trec 
pragul unităţii.

Nu acelaşi lucru se 
poate spune despre per
sonalul magazinului ali
mentar aparţinând SXÎ. 
„Franciscom" SJLL., par* 
manifestă parcă o plicti
seală, o indiferenţă totală.

Se simte in general ® 
mişcare anevoioasă a măr
furilor, datorită slabei 
puteri de cumpărare a 
cetăţeanului. Fiecare chib
zuieşte înainte de a da 
banul, din buzunar, re
nunţând la multe articole 
de lux şi la cele de folo
sinţă îndelungată, tn a- 
ceste condiţii, când comer
ţul oferă produse fel de 
fel (rar se mai întâlnesc 
magazine care şl-au păs
trat profilul), când se 
cumpără puţin, firesc ar 

' fi ca primirea posibilului 
cumpărător să înceapă 
cu decorarea şi aranjarea 
acelei prime cărţi de vi
zită care este vitrina stra
dală, a interiorului, cu 
întrebarea aşteptată, în
soţită de un zâmbet -sin
cer. Cu mici excepţii, cum 
am văzut, nu se întâmplă 
aşa. Am constatat că a- 
colo unde există bună
voinţă lipseşte atracti- 
vitatea interiorului, iar 
unde aprovizionarea şi a- 
ranjaroa produselor în raf
turi este ireproşabilă, cu
venita invitaţie, respec
tul., clientului întârzie. Să 
fie o întâmplare?

ESTERA SÎNA

Prima şedinţa de lucru 
a grupei mixte de 

cooperare româno-ruse
In zilele de 5, 7 şi 8 

februarie s-a desfăşurat
Ia Galaţi prima şedinţă a 
grupei mixte de lucru ro
mâno-ruse, de colaborare 
eoonomico-regionaiă Intre 
administraţiile teritoriale 
ale Federaţiei Ruse şi ad
ministraţiile unor judeţe 
din România.

România a participat 
la acest prim contact de 
cooperare regională cu 14 
judeţe. Judeţul Hunedoara 
a fost reprezentat de dl. 
subprefect, dr. Mihail Ru- 
deanu.

Nivelul la care s-au des* " 
făşurat discuţiile (partea 
rusă a fost condusă de 
Gurmilevski Alexei Ser-
gheevici, adjunctul şefului 
de departament din Mi
nisterul Relaţiilor Econo
mice Exterpe al Federa
ţiei Ruse, iar cea română 
de Comeliu Maâda. di
rectorul Direcţiei Integrare 
Europeană, Relaţii Ex
terne al Departamentului 
Administraţiei Publice Izv- . 
cale) ne face să credem 
într-o serioasă încercare a 
părţilor de a reface o

piâţă comună, care a fost 
profitabilă ambelor econo
mii.

Interesul părţii ruse in 
această colaborare se tn-( 
dreaptă, din punctul de ve
dere al ofertei, spre do
meniile în care se va con
verti complexul militar- 
industrial şi este destul de 
întins acest „teritoriu'*.

Oferta românească este 
în doateniul reţelelor de 
transport şi distribuţie a 
gazelor naturale, petrolu
lui ş] produselor petroli
ere. construcţii dă maşini 
şi utilaj petrolier, con
strucţii civile, industriale 
şi materiale de construc
ţie, confecţionarea şi co
mercializarea produselor 
textile din in. cânepă, 
bumbac, poliester, vâsco- 
ză. comercializarea de vi
nuri şi băuturi spirtoase, 
produse de artizanat şi 
artă populară, produse chi
mice de uz casnic şi ser
vicii turistice, ultimele trei 
oferte fiind făcute . de ju
deţul Hunedoara.

ION CIOCLEI

A INTRAT IN FUNCŢIE PRIMA CAPACITATE 
A SISTEMULUI POLATIŞTE

Cu câtva - timp în ur
mă, locuitorii municipiu
lui Petroşani au trăit o 
mică bucurie, care a con
stat în darea în exploatare 
a primei capacităţi de 100 
de litri/sec. a sistemului 
de captare şi’ tratare a 
apei potabile de ia Pola- 
tişte. Cu acest debil s-a. 
mai Qibun&ţâţit progra
mul hiperpauper de furni
zare a apei reci în- oraş 
şi se aşteaptă cu încredere 
terminarea investiţiei.
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DURA LEX, SED LEX

Infracţiunile la Legea evaziunii fiscale
In Monitorul Oficial 

nr. 299/24 octombrie 1994 
a fost publicată Legea nr. 
87 pentru combaterea e- 
vaziunii fiscale. Definind 
evaziunea fiscală ca „sus
tragerea prin orice mij
loace, în întregime sau in 
parte de la plata impozi
telor, taxelor şi a altor 
sume datorate bugetului 
de stat, bugetelor locale, 
bugetului asigurărilor so
ciale de stat şi fondurilor 
speciale extrabugetare, de 
.către persoanele fizice şi 
persoanele juridice române 
sau străine", legea incri
minează şi prevede pe
depse pentru fapte de 
acest fel care constituie 
infracţiuni sau contraven
ţii. ' ....

In conformitate cu a- 
ceastă. lege „Contribuabi
lii' au obligaţia ca în ger
men de 5 zile, de la înre
gistrarea subunităţilor con
stituite (sucursale, filiale, 
puncte de lucru, depozite, 
magazine sau Oricare alte 
locuri în care se desfă
şoară activităţi producă
toare de venituri) să de

clare, la organul fiscal 
pe a cărui rază teritorială 
îşi au sediul, date în le
gătură cu acestea.

Constituie infracţiuni la 
această lege:

•  Refuzul de a prezentă 
organelor de control pre
văzute de lege documen
tele justificative şi actele 
de evidenţă contabilă ne
cesare pentru stabilirea o- 
bligaţiilor fată de stat.

•  întocmirea incompletă 
sau necorespunzătoare de 
documente primare sau de 
evidenţă contabilă ori ac
ceptarea unor astfel de 
documente, cu scopul de 
a împiedica verificările 
financiar-oontabîle pentru 
identificarea cazurilor de 
evaziune fiscală.

•  Sustragerea de la 
plata impozitelor, taxelor 
şi a contribuţiilor datorate 
statului prin neînregistra- 
rea unor activităţi pentru 
care legea prevede o- 
bligaţia înregistrării in 
scopul obţinerii de veni
turi.

•  Sustragerea de la
plata obligaţiilor fiscale, 
în întregime sau in parte 
prin nedeclararea venitu
rilor impozabile, ascunde
rea obiectului sau a sur
sei impozabile sau taXa- 
bile sau efectuarea ori
căror alte operaţiuni in 
acest scop. Tentativa se
pedepseşte.

•  Fapta de a nu evi
denţia prin acte contabile 
sau alte documente le
gale, în întregime sau în 
parte, veniturile realizate 
ori de a Înregistra chel
tuieli care nu au la bază
operaţiuni reale, dacă a
avut ca urmare neplata
ori diminuarea impozitu
lui, taxei şi a contribu
ţiei. ■'

•  Organizarea sau con
ducerea de evidenţe con
tabile duble de către con
ducătorul unităţii sau alte 
persoane cu atribuţii fl- 
nanciar-contabile, ori alte
rarea memoriilor aparate
lor de taxat, de marcaj 
sau a altor mijloace de 
stocare a datelor In sco
pul diminuării veniturilor

supuse impozitelor, taxe
lor şi contribuţiilor.

• Declararea fictivă fă
cută de contabili sau îm
puterniciţii acestora cu 
privire la sediul unei so

cietăţi comerciale sau schim
barea acestuia. In scopul 
sustragerii de la contro
lul fiscal.

Pentru stăvilirea acestor 
infracţiuni legea prevede, 
după caz, amendă de la 
1 000 000 la 10 000 000 de 
ici sau închisoare de la 
3 luni la 8 ani.

In cazul în .care ca. Ur
mare a săvârşirii unei 
infracţiuni nu se pot sta
bili, pe baza evidenţelor 
contribuabilului, impozi
tele, taxele şi contribuţiile 
datorate, acestea vor fi 
determinate de organul de 
control prin estimare, u- 
tilizând în acest scop ori
ce documente şi infor
maţii referitoare la. acti
vitatea şi perioada desfă
şurată, inclusiv compara
rea cu activităţi şi cazuri 
similare.

Maior M IRC EA NEGRE

care va însemna, în final, 
un debit de 300 1/sec.

Evenimentul, într-o pro
gramare iniţială, trebuia 
să aibă loc prin iunie 
anul trecut. Potrivit altor 
promisiuni, făcute la acea 
etapă, s-a dat ca sigură 
intrarea parţială în func
ţie in septembrie. Nu s-a 
întâmplat nici atunci, ci 
doar in februarie 1996. 
Bine şi acum. Un pic 
mai bine pentru dum
neavoastră, locuitorii Pe-* 
troşaniului.

Până acum, cu investiţia 
respectivă s-au cheltuit 
8 miliarde de lei .şi mai 
este nevoie pentru fina
lizarea ei de alte 13 •mi
liarde, totul în preţuri la 
zi. Ceea ce înseamnă că 
pentru fiecare litru de 
debit se investesc de ia 
buget 70 de milioane de 
lei. Şi totuşi rezolvarea 
globală şi optimă a pro
blemelor tehnico-edilitare 
ale Văii Jiului ar nece
sita ipotecarea bugetului 
judeţului pe câţiva ani. 
De unde?

ION CIOCLEI

. .. / . î

Opoziţia tşî dă 

mâna cu 

puterea ! ?
(Urmare di* pag. I)

Îşi dă mâna cu puterea
în promovarea acesteia, 
lege total nedemocraticâ. 
Atât cei din partea 
ziţiei, cât şi cei de la pu
tere, nu-şi pun problema- 
intereselor naţionale ca 
prioritare, primând intere- j 
sele de partid.

Este ciudată această co
laborare. Partid ut Repu- j 
blican a atras printre pri-! 
mii atenţia .asupra acestei 
monstruoase coaliţii" care ; 

funcţionează în secret In
tre Convenţia Democratică 
şi PAC, pe de o parte,: 
şi PDSR pe de altă parte.! 
Aceste partide simulează oi 
opoziţie de suprafaţă, dar j 
în momentele cheie merg 
în concordanţă cu actuala 
putere. }

REUNIUNE IN 
CADRUL AJI.E. ,

O delegaţie a judeţului
Hunedoara, condusă de j 
domnul Gheorghe Dre- j 
ghici, preşedintele Con- i 
siliului judeţean, a parti-, 
cipat Ia lucrările şedinţe»! 
Comisiei a H-a a Aduni-; 
rii Regiunilor Europei! 
(ARE), desfăşurată la Piov-i 
div in Bulgaria. (Facem' 
cţj , acest prilej o corec
tura nee: sară. Delegaţia! 
prezentă ia întâlnirea de 
la Alba Iulia a reprezen
tanţilor judeţelor impli
cate în rezolvarea pro
iectului PATZ — Munţii 
Apuseni a fost* condusă • 
de domnul vicepreşedinte': 
Cornel Burice, nu de dom-, 
nul ■ preşedinte . Dreghicl, 
aşa cum eronat a apărut! 
în ziarul nostru de sâm
bătă, 17 februarie). i

O intervenţie hunedo- 
reană a avut loc în ca
drul evaluării stadiului de 
aplicare h programelor 
„Centurie" şi „Eurodîsse". 
Intervenţia hunedoreană a 
fost în sensul ofertei ca' 
tineri din regiuni vestice: 
afiliate la ARE să facă 
un stagiu de practică în' 
România. Cooperarea hu-’ 
nedoreană în cadrul PRO
GRAMULUI Eurodîsse se 
va extinde şi cu Anglia. 
(I.C.)

u tita t
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La căminul cultural din 
Peştişu Mic, pe funcţia de 
director a fost încadrat; 
d« curând, dl Marian Lu- 
pu, Un cunoscut instrumen
tist ai ansamblului folclo
ric „Haţegana". Avem con
vingerea că prin venirea 
dânsului activitatea cui tu. 
ral-artistică de la nivelul 
comunei ya cunoaşte revi
rimentul cam de mult aş-

' Dl Marian Lupu ne spu. 
nea că, Sn aceste condiţii, 
activitatea dânsului se va 
concentra lâ nivelul cămi
nelor culturale de la sate. 
La Josani, căminul este 
practicabil, aici organizân- 
du-se de sărbători un spec
tacol de colinde, precum 
şi baluri: la fel la Valea 
Nandrului şi Nândru; Ia 
Almaşu Mic, Ciulpăz, Cu.

Director nou de cămin

măsură!
teptat. Spuneam la nivelul 
comunei, insistând mai 
(nult pe sate, întrucât că
minul cultural de centru 
a devenit o ruină. Motivul,/ 
ni se spune, l-au constituit 
intemperiile. Dar ferestre
le şi alte acareturi dispă
ruta?! Ca şş nu mai vor
bim de scaune, de alte do
tări ale aşezământului de 
cultură! Noroc cu acope
rişul eă, intr-un fel, mai 
rezistă. N-au fost bani peri- • 
tm  reparaţii, ni se spune. 
Dar intenţia tinde spre 
construirea unui cămin cul
tural nou, ne mărturiseş
te «hjuI'' dirâctor. Primarul 
comunei ne spune, la rân
dul său, că in ac tuala con
junctură dificilă iţrîl* ti 
trece ţara, o posibilitate 
mat plauzibilă de a face 
cavât este reparaţia capi
tală, dar pentru aceasta 
trebuie alocate nişte fon
duri destul de însemnate. 
Ou certitudine, nu ştie ni- 
meni ce se va întâmpla cu 
acest aşezământ de cultu
ră existent deocamdată 
doar eto numele pe harta 
satului, pentru că gradul 
său de „invaliditate" fi fa
ce nepracticabil.

tin, căminele se prezintă 
în bune condiţii. Rău se 
prezintă căminele cultura
le din Mânerău, Dumbra
va. „încerc să pun, pe -pi
cioare o activitate, ne spu
nea directorul căminului 
cultural. Mă gândesc să 
organizez spectacole cu 
participarea ansamblului 
„Haţegana" din Hunedoa
ra, şezători, o formaţie de 
dansuri pădurenesti la Va
lea Nandrului. Şi, de ase
menea, baluri şi discoteci 
cu sprijinul tinerilor, pre
cum şi cu aparatura lor". 
Dânsul ne mai spunea, că, 
la nivelul comunei,••. are 
două formaţii j nst rumen.’ 
tale cunoscute — la Peştiş 
şi Jdş*işpt^fffe v6rf|pu* 
se fnal mult In evidenţă, 
Îmbogăţind activitatea cui- 
tural-artistică locală.

Noi credem in munca 
şi strădania noului direc
tor, dl Marian Lupu. Şi 
mai sperăm ca la toasnnă- 
iamă va putea culege roa
dele strădaniei sale pe 
care am dori să le vedem 
şi noi 1

MINEL BQDEA

La Clubul şomerului Deva
Conform celor declarate 

de dna Simona Radu, coor
donarea activităţii la Clu
bul şomerului Deva, până 
In prezent 138 de persoane, 
în 13 serii, au parcurs 
cursurile de instruire spe
cifice celei de-a doua mă
suri active, din programul 
P.A.E.M. Pe baza cunoş-' 
tinţelor dobândite la 
seminarii au jreuşit să fie 
angajate 104 persoane. Ce
le defavorizate cate
gorii sunt femeile şi tine
rii

Multe din persoanele ca
re vin să solicite un loc 
de muncă întâmpină greu
tăţi în găsirea acestuia din 
cauza unui nivel foarte 
scăzut de pregătire pe care

îl au. Pe piaţa muncii, ce
le mai numeroase oferte 
sunt cele pentru meseriile 
de barman, ospătar, vân
zător, croitor şi inspector 
asigurări. Pentru acest gen 
de meserii îşi găsesc de 
lucru majoritatea celor ce 
solicită serviciu. O proble
mă mai dificilă şi pentru 
care nu există pârghii e- 
ficiente de soluţionare este 
cea a absolvenţilor de in
stitute de învăţământ su
perior. Dacă cererea de e- 
conomişti este, încă, mare, 
situaţia este dramatică 
pentru absolvenţii de fa
cultăţi cil profil tehnic. 
Foarte rar aceştia îşi pot 
găsi un post pe măsura 
pregătirii ce o au. (A.S-).

Cursuri de pregătire
în conformitate cu pre

vederile Ordonanţei nr. 
42/1995, privind acordarea 
licenţei pentru fabricaţia 
produselor alimentare, des
tinate comercializării, este 
stipulată necesitatea ca a- 
genţii economici să aibă 
angajat personal de spe
cialitate, cu pregătire co
respunzătoare, încadrat la

locurile de producţie. Răs
punzând solicitărilor agen
ţilor economici din zonă, 
Casa de cultură din Ha
ţeg a luat iniţiativa de a 
organiza, peste puţină vre. 
me, cursuri de pregătire 
care includ în tematică şi 
probleme specifice mese
riilor prevăzute în ordo
nanţa amintită. (N.T.).

PE URMELE UNEI SCRISORI

IJn strigăt d e

Abonaţii telefonici din
„R“ cer... ton

în blocul „R“, tlin Deva, 
str. IX. Caragiale, sunt 55 

Wsosori de aparate te- 
f iCTbhfce. Adică locatari ca

re au telefon în casă. Din 
luna decembrie a anului 
trecut nici unul au fixe ton. 
Cu scrisoarea nr. 27, din 
5 ianuarie a.c., conducerea 
Asociaţiei de locatari fir. 
51 S-a- adresat conducerii 
„Romtelecom" Deva cu ru
gămintea sinceră, expresă 
pentru soluţionarea proble
mei telefoanelor. A fost 
trimis şl un delegat în nu

mele asociaţiei, care să... 
negocieze rezolvarea pro
blemei. la „Romleleeom" 
Deva. Motivaţii au fost 
multe : este rupt cablul 
subteran, defecţiuni pe re
ţea fete, etc. Pe noi, abo
naţii telefonici, ne „încăl
zesc" mai puţin, aceste pro
misiuni, Ca - bufti abonaţi, 
care ne achităm de toate 
datoriile fa timp, In ter
men, noi vrem ea să pu- 

. tem purta convorbiri prin 
telefoanele din casele noas
tre. (Comitetul Asociaţiei 
«ţe locatari nr. 51, Deva).

Deşi trimisă ziarului, 
scrisoarea - e adresată „Sti
mate domnule prefect, sti
mate domnule inspector 
general al Inspectoratului 
Şcolar al Judeţului Hune
doara", Prima reacţie a 
fost de nedumerire. Dacă 
cei ce ne scrie ştie de 
competenţa cui este solu
ţionarea necazului care l-a 
împins să ia stiloul în mâ
nă, de ce ne, trimite nouă 
scrisoarea ?

Citind o am înţeles. O 
dată pentru că ziarul a 
mai scris despre tineri şi 
problemele lor. Apoi pen
tru câ cel ce semnează, 
face şi precizarea: „Vă rOg 
nu-mi divulgaţi numele. Nu 
sunt un elev fruntaş. Vă 
mulţumesc"; 1 <

Respectând dorinţa ţie 
anonimat a tânărului nos
tru cititor, care ne scrie 
în numele elevilor din 
clasele a Xll-a. redăm 
„strigătul lor disperat". O 
facem cu speranţa că cei 
vizaţi vor afla de necazul 
elevilor simerieni şi poa
te vor găsi o soluţie. Dai 
iată esenţa scrisorii: Vă 
rugăm ascultaţi strigătul 
nostru de disperare. Sun
tem elevi ai Liceului In
dustrial M.R, Simeria. Nu 
mai putem suporta frigul 
din sălile de clasă. A de
venit -o suferinţă insupor
tabilă şi ne este milă de 
profesorii noştri, de co
legele noastre, dar mai a- 
les de colegii din inter- 
.nat; Trăiesc în condiţii in
umane (mai rău ca ani
malele). Caloriferele sunt 
perfect reci. N-au fast 
niciodată în iarnă ăsta 
nici măcar călduţe. .

Vă implorăm să ' veniţi 
să vedeţi, dle prefect (am 
auzit că sunteţi un om 
bun)“.

Cum scrisoarea cuprin
dea şi pentru ziar o invita
ţie să vedem cum stau lu
crurile, i-am dat curs. Am

putut constata că erau în
gheţate caloriferele. Dl Ion 
Bădoi, directorul Grupului 
Şcolar Industrial Material 
Rulant Simeria arăta că 
şi atunci când s-au încăl
zit caloriferele au atins 
doar 25—30 grade şi că 
acestea se încălzesc mai 
ales noaptea. Pare absurd. 
Oricum este total inefi
cientă această... încălzire. 
Ea are însă cauze obiec
tive. Presiunea gazului este 
mult sub valorile normale. 
Liceul este racordat la 
centrala termică a S.C. 
REVA S.A., eare în trecut 
i-a fost uzină patronatoa- 
re, aceasta asigurându-i a- 
gentul termic, apa, ener
gia, electrică.

Soluţia pentru ca şcoala 
să fie corespunzător încăl
zită este construirea unei 
centrale termice proprii. 
S.a solicitat sprijinul In
spectoratului Şcolar Jude
ţean, cât şi Consiliului Id
eal Simeria. Problema este 
că încă „n-a Venit buge
tul", După ce acesta va fi 
cunoscut şi cu concursul 
consiliului se va putea rea
liza acest obiectiv.

Insă în cel mai bun caz 
de o bună Încălzire liceenii ‘ 
vor beneficia doar înce
pând cu viitorul an şco
lar. Deocamdată, după o 
acţiune de protest al ele
vilor şi de comun acord 
cu ei s-n ajuns Ia redu
cerea orelor de cură Ia 30 
de minute şi a pauzelor 
la 5 minute; Aceasta a fost 
soluţia aeceptatâ de ma
joritatea reprezentanţilor 
elevilor din cele 3 propu
neri făcute de dl director. 
Din păcate doar deschide
rea conducerii şcolii şi de
mocraţia cane guvernează 
relaţiile acesteia cu elevii 
nu ţin de cald nici celor 
din bănci» nici color do la 
catedră.

VIORICA ROMAN

•  4 •  .  • •  . •  * • • •  • • -t- « » *•

-an de mar
Cooperaţia . sătească — 

ta duda â toţ ce se scrie 
şt se vorbeşte pe tema ei 
— este o realitate. Ea exis
tă şl asupra a tot ceea ce 
este real nu Încap, nu âu 
ce căuta comentarii. In a- 
oeastâ idee l-am abordat 
pe dl economist Nicoiae 
Jurtte, preşedintele Fede- 
ralcoop Htmedoara.Deva, 
Pe tema bilanţului eu ea. 
te comerţul sătesc a În
cheiat anul 1995 şl cu ce 
ambiţii a păşit hi 1996.

RED.: Dle preşedinte,
care este, fa ora actuală, 
situaţia reţelei cooperaţiei 
săteşti din judeţul nostru?

H J. t în prezent, sunt 
19 Consumcoop ce acoperă 
şi municipiul Qrăştie — 
unde se află cea mai mare 
cooperativă de consum din 
ţară — şi întreaga samă ru
rală a  judeţului. In cursul 

■ anului trecut au avut loc 
unele mutaţii în sensul de 
8 face din fiecare coope
rativă o unitate viabilă, 
capabilă să satisfacă ce
rinţele populaţiei în cele 
atei bune condiţii. După 
mărimea volumului econo
mic realizat in anul 1995, 
cooperativele judeţului
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nostru se împart în einei 
categorii. Ceh mai mari 
sunt unităţile din Haţeg 
şl Orăştie —* cU peste 1300 
milioane lei — de mărime 
medie sunt cooperativele 
din Şoimuş, Dotară, Pui şi 
Geoagiu, iar mici pot fi 
considerate unităţile 2 din 
Vaţa de Jos, Zam şi Sar- 
mizegetusa, cu volum e- 
conomic de 290—390 mi
lioane lei.

RED.: Făcând abstracţie 
de mărime, ce cooperati
ve au obţjnut cele măi bu
ne rezultate Sn 1995? c

N.J-: Adevărul este că 
lucrătorii din cooperaţia 
de consum se străduiesc 
— cu toate necazurile pe
rioadei de tranziţie prin 
care trece ţara — să-şi fa
că datoria cu cea mai ma
re răspundere, să asigure 
consumatorilor de la ora
şe, dar, în principal, de 
la sate mărfurile de care 
au nevoie to mod cotidi* 
an, indiferent de preţul 
acestora, unele chiar mici. 
Că nu se atinge această 
cerinţă în mod cotidian —* 
este un lucru real pe care 
nlJ asumăm. In 1993, In 
comparaţie cu anul pre

cedent, cele mai mari creţ. 
teri «le volumului econo
mic le-au înregistrat — Ie 
redau în procente — co
operativele lin Ilia -»197 
fa SUtă). BeriU (162 fa su-

—» 192  ̂ la sută, la total 
volum activitate — 138,4 
la sută.

RED.: în comerţ — şi 
In «el de te sate — au- 
pătruns puternic particu-

Discuţie (hi dl ec. NICOLAE JURCA,
-Deva

tă), Cobra <149 fa sută), 
Sălaş (154 la sută) ş.a. Bu
ne rezultate au înregistrat 
şi unităţile din Deva, Ha
ţeg, Pui etc;

RED,: Toate cooperati
vele au înregistrat In 1995 
creşteri faţă de 1994 ?

MX: Absolut. Este a- 
devărat «te midie — Brad 
şl Baia de Criş, de exem
plu — au creşteri mici.

RED.: Sintetizând Ia ni
vel de judeţ, care sunt 
rezultatele anului trecut ?

HJ.: Ga să mă fac mai 
bine înţeles am să com
par rezultatele din 1995 cu 
cele ale anului precedent 
şl am să prezint creşteri
le ta procente. La total 
comerţ am înregistrat o 
«naştere de 132,4 la sută, 
la producţia industrială — 
163,8 fa sută, la achiziţii

fariL Acest fapt are impact 
asupra activităţii Cunsum- 
coopurilor ?

NJ.: Are, dar nu cine 
ştie ce. Buticaru aduc mai 
alei marfă scumpă, din 
import. Or, cooperaţia du
ce la sate mărfurile de care 
au nevoie oamenii în mod 
frecvent, inclusiv mărfuri 
cu preţ mic -— sare, oţet, 
petrol etc. In altă ordine 
de idei, cooperaţia de con
sum practică, în special 
la mărfurile mult ' solici
tate, un adaos comercial 
mic. Apariţia particulari- 

îor creează «vncurenţă, com
petiţie ,care este stimula
tivă pentu lucrătorii noş
tri.- . -

RED.: Pentru ca cititorii 
noştri să-şi facă o ima
gine exactă asupra comer
ţului sătesc hunedorean,

asupra evoluţiei sale, vă 
rugăm să ne spuneţi, dle 
preşedinte, unde' se situea
ză FEDERALCOOP Hu. 
nedoara, prin prisma re
zultatelor, Intre celelalte u- 
nităţi de acest fel din ţa
ră?

N.J.: Am să Ie prezint 
1 succint: la volumul eco

nomic — pe local, 15, la 
desfacerea de mărfuri cu 
amănuntul — pe 13, la 
producţia industriei mici 
— pe 9, fa achiziţii — pe 
12 etc. Deci, la principalii 
indicatori ne situăm peste 
media pe ţară. La indica, 
torii de eficienţă— benefi
cii, rata rentabilităţii şi 
rata profitului, FEDERAL
COOP Hunedoara se si
tuează pe locul 5.

RED-: Deci, rezultatele 
anului 1995 sunt bune. Cum 
preconizaţi că va fi anul 
1996?

N-J.: îl vrem, evident, 
superior. Am să punctez 
doar principalele direcţii 
în care vom acţiona: •  a- 
provizionarea optimă a u- 
nităţilor de desfacere cu 
amănuntul; •  promovarea 
vânzărilor de utilaje şi ma
şini agricole, materiale de

construcţii, îngrăşăminte 
chimice etc; •  introduce
rea sistemelor modeme de 
comerţ —* p recomanda, 
transportarea măritorilor 
la domiciliu ţ.a.; •  parti
ciparea activă ia târguri, 
bâlciuri, oboare; •  Înnoi
rea şl diversificarea pro
ducţiei, îmbunătăţirea de- 
signului, reclamei comer
ciale; •  utilizarea maxi
mă a capacităţilor de pro
ducţie; * creşterea expor
tului etc. Avem deci am
biţii mari şi toate cente i- 
ţSiîe să iiidepUnim ceea ce 
ne-am propus.

RED.: Dle preşedinte,
cooperaţia de consum, mai 
precis situaţia ei. nu este 
reglementată din punct de 
Vedere legai. Credeţi că 
âr fi necesară o lege pen
tru acest sector important 
al vieţii sociale ?

N-J.: Fără doar şi poate. 
Etestă ţm proiect de lege 
cu privire fa cooperativele 
de consum şi de credit. 
Sperii in să intre cât mai 
grabnic în dezbaterea Par- 
iamentului României,

Lh. I. NEGREA, 
TRAIAN BONDOR
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DURERI ALE MINERITULUI
V;

1

Vf

Bulversările provoca
te la RENEL, care la 
rândul lor au determi
nat căderea economică a 
multor societăţi comercia
le mari consumatoare de 
energie electrică, în spe
cial a unora cu profil 
siderurgic,7 sunt legate 
nemijlocit de asigurarea 
resurselor de combus
tibili, inclusiv a celor de 
cărbune necesar funcţi
onării, la capacitate a 
termocentralelor, pre\ 
cum şi a gazelor, în con-' 
diţiile solicitate de sis
temul energetic naţional. 
Pe lângă faptul că sto
curile formate pentru 
perioada de iarnă au fost 
insuficiente, nici produc
ţia şi randamentele din 
mineritul carbonifer nu 
acoperă nici pe departe 
cerinţele economiei, iar 
productivitatea zilnică se 
află, uneori, undeva la 
jumătate sau chiar mai 
jos faţă de ce se reali
zează în "alte ţări cu teh
nologii avansate.

Trecând peste aceste 
deficienţe grave, a că
ror influenţă are urmări 
nefaste pentru economie 
şi pentru traiul popula
ţiei, cu credinţa că E- 
xecutivul şi factorii de 
decizie vor trage învă
ţămintele cuvenite şi vor 
stabili strategia necesară 
care să evite in viitor 
asemenea situaţii păgu
boase şi nedorite, vom 
aborda alte aspecte ale 
problemei, care ţin tot 
de domeniul mineritu
lui, acestea fiind releva
te de către dl ing. Doru 
Badiu, de la R.A.C. De
va, la o întâlnire cu par- - 
lamentării hunedoreni. 
Dar să vedem, concret, 
despre ce este vorba.

După ce a spus că a- 
oeastă regie are activita
te pe raza a 8 judeţe din 
ţară, confruntându-se cu 
o multitudine de greu
tăţi, unele unităţi com
ponente cerând şi divi
zarea, declinul producţiei 
având serioase implicaţii 
de ordin social, s-a ară
tat că de trei ani se tot 
aşteaptă ca parlamentul 
să ia in dezbatere pro
iectul legii specifice mi
neritului, lucru care pâ
nă acum nu s-a întâm
plat. De asemenea, nu e- 
xistă încă reglementări 
legale privind salariza
rea, pensiile şi alte ches
tiuni din domeniul mine
ritului. In acelaşi timp, 
de blocajul financiar n-a 
fost ocolită nici R.A.C., 
numai o firmă din Baia 
Mare înregistrând O dato
rie de peste 10 miliarde 
lei.

în lipsa unor orientări 
şi strategii clare, direc
ţia de dezvoltare a mi
neritului românesc con
tinuă să fie incertă. Plu
tind în incertitudini şi 
în condiţiile unui buget 
de austeritate, nu este de 
mirare că investiţiile pen
tru retehnologizări şi dez
voltare nu reprezintă de
cât o mică parte din ne
cesar, ca de altfel şi su
mele alocate în scopul 
cercetărilor geologice. E- 
vident că ieşirea din im
pas nu este uşor de rea
lizat, dar cu improviza
ţii şi tergiversări nu se 
poate merge prea depar
te, ştiut fiind că mineri
tul este subvenţionat şi 
In alte ţări, unde se do
reşte să se menţină lo
curile de muncă existen
te, să‘fie asigurate mine-

reurile şi materiile, prime 
din resurse proprii, seg
mente largi de populaţie 
depinzând de aceste ac
tivităţi In contrast cu a- 
semenea considerente apar 
cu totul deplasate ideile 
unor neavizaţi din ţara 
noastră care au emis i- 
dei de. felul celor ce vi
zează închiderea sau 
chiar inundarea upor mi
ne rierentabile (!). Un lu
cru este foarte clar, şi 
anume acela că închide
rea unei mine nu este a- 
tăt de simplă ca închi
derea cu cheia a unui 
apartament, întrucât con
servarea zăcămintelor 
respective necesită cos
turi ce se ridică, uneori, 
la jumătatea costurilor 
de exploatare.

Faţă de soluţionarea a. 
cestor dureri majore ale 
mineritului românesc es
te, deci, nevoie să se 
manifeste mai multă vo
inţă politică, în acest 
sens un rol de primă în
semnătate revenind şi 
parlamentarilor hunedo» 
reni, care; având in ve
dere specificul economiei 
judeţului nostru, au un 
cuvânt de spus în pri
vinţa dezbaterii şi adop
tării legii aflate in dis
cuţie. Dacă şe va resim
ţi sau nu ecoul unui a- 
semenea- imperativ, ră
mâne să vedem până la 
sfârşitul actualei sesiuni 
parlamentare. întârzie
rile nu pot avea Insă de
cât consecinţe negative,; 
Lipsa ’de speranţe şi de 
strategii învăluind in 
mister “şi nesiguranţă vi
itorul mineritului din ţa
ra noastră.

NICOLAE TÎRCOB

Cu referire la măsurile 
anticriză, primul minis
tru a subliniat în repetate 
rânduri promisiunea de a 
acţiona în vederea redu
cerii blocajului financiar.

Contrar aşteptărilor op
timiste însă, contrazicând 
cele afirmate, aflăm acum 
— potrivit unor date pro
vizorii vehiculate de mass- 
media — că la finele a

lâ aproape 30 la sută din 
PIB. Nu avem argumente 
să combatem o asemenea 
părere, însă ne nelinişteş- 
te faptul că, în loc să se 
reducă, la noi blocajul fi

în loc să se reducă, blocajul 
financiar s-a amplificat

Acesta se ridica (potrivit 
datelor furnizate de către 
ministrul finanţelor în lu
na noiembrie a anului tre
cut, la Conferinţa Naţio
nală a P.D.S.R.) la circa 
2 000 de miliarde lei. In 
vederea diminuării blo
cajului — s-a spus cu a- 
cel prilej — se va avea 
în vedere atragerea a noi 
surse de capital autohton. 
şi străin, precum şi relan
sarea producţiei, cu accent 
pe creşterea exportului. 
In acelaşi timp s-a mizat 
şi pe o rbeşalonare a da
toriilor acumulate de că
tre agenţii economici.

nului trecut blocajul fi
nanciar (datoriile neachi
tate) s-a ridicat undeva la 
peste 15 000 de miliarde 
lei. Suma respectivă re
prezintă mai mult de 20 
la sută din Produsul In
tern Brut. Abordând pro
blema blocajului financiar, 
la o conferinţă de presă 
ce a avut loc la Deva, dl 
Gheorghe Oană, secretar 
de stat la Ministerul Fi
nanţelor, spunea că nu 
sunt motive prea: serioa
se să fim îngrijoraţi din 
acostă pricină, deoarece 
se cunosc cazuri de ţări 
unde blocajul a ajuns Chiar .

nanciar s-a amplificat sim
ţitor, efectul lui negativ 
lăsând amprente adânci 
asupra situaţiei economi- 
co-financiare a multor so
cietăţi comerciale şi regii 
autonome.-

Cum va fi oare, din a- 
cest punct de vedere. In, 
1996 ? Să sperăm, totuşi, 
că va fi un an mai . bun, 
aducător , şi de schimbări, 
aşa cum prevesteşte şi zo
diacul chinezesc care . spu
ne că acest an este un an 
al belşugului; respectiv al 
Şobolanului.

NICOLAE TÎRCOB

Perioadă grea de iarnă ia FiUală 
Electrocentrale Haţeg

Dialog cu dl ing. REMUS PURECE, 
director producţie

REP.: Dle director, ca
re este nivelul producţiei 
de energie electrică reali
zată In acest an de filia
lă?

R.P.: De la începutul a-

Valea Jiului
Intr-un studiu realizat 

de Institutul de cercetare, 
proiectare în urbanism şi 
amenajarea teritoriului, 
studiu având ca temă „Plan 
de amenajare a teritoriu
lui zonal Valea Jiului (Cdn- 
urbaţia Petroşani)1*, au 
fost relevate o suită de dis- 
funcţionaliiâţi majore în 
sectoarele economice, de 
infrastructură Şi în reţea
ua de localităţi a Văii Ji
ului. Referitor la industri- 
.-i extractivă studiul a pre
zentat ca disfuncţionali- 
tăţi căderea drastică .a pro
ducţiei de huilă faţă de 
1989, menţinerea aproxi
mativă a forţei de muncă 
ocupată 'în exploatări mi
niere, în dezacord cu pro
ducţia realizată, acorda
rea unor subvenţii şi alo
caţii din fonduri bugetare 
îndreptate în special spre 
asigurarea drepturilor Sa
lariate, tehnologii de ex
ploatare depăşite şi agre
garea mediului înconjură
tor pe multiple planuri.

Subordonat preocupări
lor de a găsi soluţii aces
tor probleme a fost şi se
minarul recent de la Pe
troşani ce a materializat 
a treia fază a programu
lui PHARE ce are ca o- 
biect restructurarea mine
ritului hunedorean. La lu
crări, susţinute de speci
alişti străini din cadrul

PHARE, au participat re
prezentanţi la vârf ai 
R.A.H., R.A.C., Consiliului 
judeţean, C.C.I., precum şi 
ai regiilor autonome de 
gospodărie comunală, pri
măriilor, din Valea Jiului 
şi din judeţ. Vorbind de
spre acest program finan
ţat din fonduri PHARE, dl 
ing. Benone Costinaş, di
rector la R.A.IL, a preci
zat trei dxrbcţii majore pe 
care trebuie să se concen
treze eforturile in vederea 
ameliorării situaţiei grele 
de acum. Aceste trei di
recţii sunt: dezvoltarea de 
industrii alternative, a- 
tragerea investitorilor stră
ini în Valea Jiului şi pro
tecţia mediului. Vorbito
rul a arătat că dacă se va 
reuşi o armonizare a pro
gramelor occidentale de 
restructurare cu cele pro
prii ale R.A.H., mergân- 
du-se pe aceste trei teme, 
rezultatele s-ar putea în
cadra între cote ale succe
sului.
■ Vorbind despre prima 
temă, dezvoltarea de in
dustrii alternative, unul 
din specialiştii PHARE a 
scos în evidenţă faptul că 
Valea Jiului este regiunea 
care depinde cel mai mult 

- de cărbune din toată E- 
uropa. Dacă în alte regiuni 
cu specific minier (ale Ce

hiei sau Pb ton iei) există 
o diversificare industria» 
iă, in Valea Jiului, chiar 
şi celelalte întreprinderi 
sunt,—mai mult sau mai 
puţin, legate de extracţia 
cărbunelui. Ţinând cont de 
specificul industrial ai ma
jorităţii -activităţilor în va
le, specialistul consideră 
cel mai avantajos a se 
crea noi (uniri de. muhpă 
tot în sectoare produeţive. 
Avantajul apare datorită 
existenţei unei structuri de 
clădiri şi spaţii industriale 
ce ar putea fi reconverti- 
te şi necesităţii unei reca
lificări minime a persona
lului pentru noul sector 
productiv. Pentru reuşita 
unei astfel de diversificări 
productive este nevoie de 
conlucrarea a mai multor 
factori, fiind un element 
hotărâtor colaborarea în
tre administraţia R.A.H., 
sindicate, autorităţile loca
le şi municipale. Acţiunea 
este de lungă durată, sunt 
necesare credite pentru a- 
morsarea noilor afaceri ca
re, pe măsura dezvoltării 
şi concentrării, lor, hi S— 
10 ani vor putea asigura 
un număr de locuri de 
muncă acoperitor pentru 
cerinţele existente. Foar
te interesante au fost şi 
prezentările ce au avut ca 
obiect măsurile ce s-ar

-impune în vederea 
vârii problemele  ̂ «ŞMifl 
calitatea mediului în Va
lea Jiului. A fost explica
tă'noţiunea de management 
al mediului şi a fost lan
sată propunerea de. a se 
implementa un astfel de 
sistem de management e- 
coîogic Ia nivelul R.A.H. 
Chiar dacă resUrSdîd* re
giei pu pot asigura atin
gerea standardelor inter
naţionale in domeniu; cre
area acestui sistem va per
mite, ulterior, o ameliora
re treptată a calităţii me
diului

Solicitând o concluzie la 
cele prezentate la seminar, 
ea ne-a fost dată de dl di
rector Costinaş. „Probleme
le Văii Jiului sunt nume
roase Şi grele. Noi regia 
suntem în primul rând in
teresaţi de problema ame
liorării calităţii mediului. 
Referitor la celelalte as
pecte vreau doar să pre
cizez că viitorul apropiat 
nu va aduce disponibilizări 
la personalul care lucrea
ză în subteran. De cărbu
ne este nevoie. Nu acelaşi 
lucfu se poate spune de
spre exploatările la supra
faţă care ridică mari pro
bleme din punctul de ve
dere al economicităţii".

ADRIAN SALAGEAN

nului şi până in. prezent 
am pulsat în sistemul e- 
nergetk: naţional peste 61 
milioane KWh, ceea ce 
pentru noi, care folosim 
forţa motoare a apei, este 
foarte mult Această pro
ducţie o datorăm viiturii 
care ne-a permis acumu
larea unei cantităţi mari 
de apă. Viitura a fost ca 
o mană cerească pentru 
noi. Ca să vă faceţi o idee 
vâ pot spune-că, dacă de
bitul nostru mediu de apă 
este de 4 mc/secundă, ca 
urmate a viiturii acest de
bit s-a ridicat la cca. 15 
mc/secundă. Aşa că am 
intrat în regim de vârf 
şi am livrat, la comanda 
dispecerului energetic na
ţional, maximul pe care 
noi îl putem da.

REP.: Modul in care vi 
s-a solicitat furnizarea de 
energie ar putea reflecta 
criză sistemului energetic 
naţional ?

B.P. : Noi, hidroenerge- 
ticienii, suntem de obicei 
solicitaţi să intrăm in sis
tem pentru acoperirea zo
nelor de Vârf de sarcină, 
adică a consumului maxim. 
După primirea comenzii 
de conectare la sistem a- 
vem maxim cinci minute 
pentru a face acest lucru, 
Altfel suntem declaraţi în 
avarie. Deci, revenind la 
întrebare, pot spune ca în 
condiţii normate energia 
„hidro11 reprezintă cca; un 
sfert din necesarul naţio
nal de energie. In ultima 
perioadă, proporţia a cres
cut spre 40 la sută. Deci 
modul în care suntem so
licitaţi să livrăm ctirenţ 
este specific unei perioade 
foarte grele' de iarnă.' 7

REP.: Dle director, care 
sunt problemele specifice

cu care Filiala. Electrocen
trale Haţeg se confruntă ?

R.P.: Avem probleme la 
Barajul Gura Apetori Pe 
versantul stâng nu ee poa
te asigura injectarea -ci- 
mentoasă din cauza rocii 
care este foarte--frămân
tată şi argiloasă. Nu ie 
poate asigura 'Cocfioiontul 
de permeabilitate cores
punzător. Se pare oă. re
zolvarea poate veni «dacă 
se Va folosi un ciment til- 
trafin, dar şi ultraacump. 
Ar mai fi nevoie de ă Şe 
asigura fonduri de -inves- 

jş tiţii pentru terminarea lu- 
crăriior pe Riu Mare Re
tezat. Este nevoie .dg* bani 
pentru a realiza 14 kilo
metri de adueţiune secun
dară — Riu Bărbat. «Odată 
această aducţmne termina
tă s-ar putea realiza un 
preţ minim pe ţară la e- 
pergia electrică. De ase
menea, mai sunt de con
struit încă 15 metri de 
sup-ainăiţare la barajul,de 
la Gura Apelor, ceea ce 
reprezintă cca; 305 000 . mc 
de umpluturi. Sunt nece
sare fonduri pentru conti
nuarea lucrărilor la salba 
de 7 hidrocentrale de pe 
Strei. Dgci, se solicită bani 
şi iar bani: Oamenii noş
tri sunt deosebit de bine 
pregătiţi şi, prin specifi
cul activităţii, disciplinaţi. 
Totuşi mai apar probleme 
Şi ar fi inevitabil să riu 
apară dacă avem în ve
dere că nivelul tehnologic 
al utilajelor cu care pro
ducem aici este cel cores
punzător anului 1Ş60. S-ar 
impune, deci, o înlocuire 
a acestor utilaje cu altele 
din ultima generaţie. Cred 
că efortul financiar ar me
rita dacă avem în vedere 
că energia electrică pro
dusă prin forţa motoare 
a apei este cea mai ieîti- 
riă dintre toate.

ADRIAN SALAGEAN
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CUVÂNTUL LIBER

f j AM NEVOIE DE POEZIE MAI MULT CA DE 0RICE“
— După momentul poe

tic abia încheiat, am sen
zaţia că indiscreţia gaze. 
tarului ar putea risipi vra
ja. Aşa că vă rog să-mi 
daţi câteva elemente, pe ca. 
re le socotiţi esenţiale pen
tru personalitatea, pentru 
cariera dv,

— Dnă, eu cel mai mult 
pot să vorbesc cu versuri. 
Asta e probabil o defor
mare. Dar mă duc spre 
vers din dorinţa de a spu
ne eu ceva. Nu mă sub
stitui poetului, dar când 
trebuie să spun ceva şi 
n-am cuvintele mele mă 
duc spre poezie, le iau, le 
trec prin sufletul meu şi 
prin mintea mea, pentru 
ca să intru în dialog cu 
oamenii. Adineauri n-am 
vrut să flatez în cuvântul 
meu de deschidere asisten
ţa din sală (prezentă la 
spectacolul „Muntele dra
gostei" de la Clubul „Con
structorul" GT Hunedoara 
— n.n.). Eu chiar am toar
te mare nevoie de ei. E 
singura mea raţiune de a 
fi această comunicare.

— Cred că meseria dv 
s-a năstiit din dragoste de 
oameni.

— Da, din dragoste  ̂ de 
oameni. Eu niciodată" nlam 
socotit meseria mea-putin
ţa unui monolog. Ci întot
deauna am socotit meseria
mea putinţa ţinui dialog. 
Pentru că este un dialog. De- 
asta spun că recitalul de 
poezie este altfel decât 
spectacolul'de teatru, pen
tru eâf partener direct îmi 
este spectatorul. Dv ştiţi

ce sentiment e ăsta ? Să 
vezi în faţa ta şute de 
ochi" care se uită - la tine. 
Şi nu numai atât, dar par
că se aruncă un fascicol 
de energie. Înţelegeţi ? Se 
face acest transfer extra
ordinar de la interpret sau 
cel care grăieşte versul la 
cel care îl primeşte şi în
toarce energie către cel 
de pe scenă. Este un 
schimb absolut fascinant. 
Cred că dacă ar' fi apara
te foarte perfecţionate l-ar

punct de vedere. Pentru 
că stabilesc un raport 
uman. Nu le uitâtjj nicio
dată. Se constituie în mo
mente unice din viaţa 
noastră şi nu le putem 
uita. Şi ăsta e • un mare 
privilegiu, chiar dacă nu 
întreţii relaţii cu oamenii 
respectivi, nu.i vezi, îi 
vezi din an în Paşti, sau 
peste ani. Dar. n-are im
portanţă. Eu ştiu că ocup 
un loc în sufletul lor.

ao t-

Interviu cu actriţa LEOPOLDINA BALÂNUŢA

putea filma ca pe ceva fi
zic, efectiv ca un fluid.

— tritr-un ţel mi-aţi an
ticipat următoarea între, 
bare şi anume unde <- vă 
simţiţi mai bine■ — pe 
scenă ori pe platoul de 
filmare? \

— Eu n-am o filmogra- 
fiebăgată. Dar nici n-aş , 
fi vrut să fie mai bogată 
decât este. Am avut feri
cirea să fac nişte lucruri 
esehţiăle cu un mare re
gizor şi un mare om, care 
este Mircea Veroiu. Adică 
âm făcut „Fefeleaga", ănţ 
făcut „Mara" şi am făcut 
un • personaj feminin din 
zilele noastre Nu numai 
că am exercitat profesiu-"' 
nea asta de actor de cine
ma, dar am cunoscut, s-a 
închegat o prietenie pe 
viaţă între - un om şi alt 
Om. De altfel toate întâl
nirile * mele profesionale 
sunt fantastice din acest

I CrîiCi’J-
—■ lertaţi-mi indiscreţia : 

câţi ani aveţi ■ în slujba 
artei ?

— 36 de ani.
** Mulţi înainte !,,
— Mulţumesc, dnă. Mul

ţumesc din suflet. Sunt 
mulţi. Dar ştiţi care-i cul
mea ? Câteodată am im
presia că a fost un drum 
lung, lung şi câteodată că 
a fost o clipă. Înţelegeţi ? 
Dar nu numai atât;'- Eu 
când am venit aici mi-am . 
zis: am fost în toată lu
mea, am trecut prin toa
te 'felurile de dureri, prin 
fericiri, ce poate să mai 
fie nou ? Uite că se în
tâmplă să fie ceva nou. 
Tdt timpul se întâmplă 
câte un eveniment în via
ţa unui om.

— V-aţi dorit să jucaţi 
un rol anume şi incă n-aţi 
reuşit să.1 faceţi?

— Nu, niciodată. Nici 
nu m-a interesat această

r 0 j w  0 i • 0 tmm m mmm 0 *
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NOTE DE LECTURA

1»
Autorul < acestei cărţi 

este îndeobşte cunoscut, 
mai ales după apariţia 
volumelor : „Jurnalul de 
-la Păltiniş" şi „Episto
lar"— scrieri care, la a- 
păriţie, au făcut vogă, 
deşi destul de discret di
fuzate, din motive poli
tice. Gabriel Liiceanu s-a 
născut la Rtn. Vflcea, la 
data de 23 mai 1942, a 
Studiat filozofia, este pro
fesor la Facultatea de Fi
lozofie a Universităţii Bu
cureşti $î director al - a- 

î grecţatei Edituri „Huma. 
nitâs". iii afara „Apelu
lui..."fel a mâi publicat: 
„Tragicul. O fenomenolo
gie a limitei şi depăşirii" 
•(1975); „încercare in po- 
iitropia omului şi a'cul
turii" (1981); „Jurnalul 
de la Păltinş. Un model 
paideie în cultura uma
nistă" (1983); „Epistolar" 
(1987); „Cearta cu filo
zofia" (1992): „Despre li
mită" (1994); „Itinerariile 
unei vieţi : E.M. Cioran" 
(1990): „Apocalipsa ddpă 
Cioran. Trei zile de con
vorbiri" (19S5). Traduceri

din Piaion, Haidegger. 
Schelling.

„Apei către lichele" a 
apărut în primă ediţie la 
„Humanitas", în 1992, cea ; 
de faţă având menţionat 
pe prima copertă „Edi. 
ţie adusă la zi". In acest 
sens. iată şi argumentul 
forte : includerea. în vo
lum a convorbirii cu Io- 
sif Sava din cadrul Se
ratei TV din 2 decem
brie 1995. Interesant şi 
logic mi se pare păstrarea 
— pe post de motto —

deja, cunoscutului „A- 
pel 'către lichele*, scris 
şl lansat spre cei care a- 
veau urechi de auzit în. 
că din decembrie 1990. 
Apelul este o invitaţie la 
decenţă, moralitate şi bUn 
simţ, inscriindu.se per-, 
fect în condiţiile conjunc- 
turale ale anului respectiv 
şi în continuare. Din pă
cate. nici după 5 ani — 
constată autorul — „A- 
pelul..." nu şi-a pierdut 
din actualitate: Parcă 
dimpotrivă.

Parcurgând paginile căr- • 
ţii, acestea îţi creează u- 
şor un sentiment de vi

novăţie chiar şi faţă. de 
tine însuţi, pentru, ceea 
ce se întâmplă după '89. 
Aplicând Unsistem idea
tic ingenios şi o metodo
logie de lucru infailibilă, 
autorul îşi revarsă în 
mintea Cititorului partea 
de responsabilitate care 
ii revine acestuia într-o 
Românie suferind, Mică.' 
de pe urma traumei pro
duse de vechiul sistem 
politic. „Nu se poate tre
ce atât de uşor peste su
fletele noastre bolnave. 
Şi pentru ele nimeni nu 
a gândit încă o reformă", 
spune autorul la pag. 41. 
Gabriel Liiceanu nu este 
un autor comod nici pen
tru cititori, 'nici pentru a- 
nnlişti. Citatul ar fi prea 
lung, dar penlru a-mi 
argumenta ideea de 
mai înainte, * propun 
cititul .cu atenţie spori
tă al paginilor 192—-103. 
în aceeaşi ordine de idei 
şi de aceeaşi substanţia
lă valoare , a unui realism 
pur,, iată o definiţie im-; 
posibil de contrazis : „Ro
mânia : mizerie socială, 
copii handicapaţi, min-

o

ciună politică, resurecţia 
comunismului..." (pag. 
122). Dar în fiecare pa.' 
gină ni se relevă spiri
tul de observaţie deose
bit al lui G.L., căruia 
nu-i scapă nknic şi cu 
atât mai mult vreuna din 
tarele purtate pe umeri 
de poporul român. Ar 
trebui să citez extrem de 
mult din carte, dar mi se 
par edificatoare câteva 
titluri din cuprins .* „Me
ditaţie pentru activist*. 
„Prostul care prosteşte şi 
prostul prostit*, „Porcul 
nostru de serviciu", „Pe
tre Ţuţea. O posteritate 
în cincizeci de pagini*, 
„O repulsie de proporţii 
simbolice", „A cui e Te
leviziunea Naţională?“. 
„Meditaţie despre gunoa
ie*. •

îmi permit să spun că, 
poate, „Apel către lichele* 
este una dintre > cărţile 
care ne reprezintă cu fi
delitate.' Ca oameni, ca 
popor, ca ţară. De-âceea 
trebuie citită cu atenţie 
pentru a fi înţeleasă 
corect.

DUMITRU HUBUBA

problemă. M-a interesat in 
ce mă văd regizorii, cum 
mă oglindesc eu în gândi, 
rea unui alt om. Singurul 
lucru unde pot să optez 
este poezia, de care v-am 
spus că eu am nevoie. Eu, 
Poldea, am nevoie de poe
zie mai mult ca de orice. 
Şi-atuncea mă duc, aşa 
cred .că au făcut primii 
creştini, de la un capăt la 
altul al ţării. Şi înainte 
de ’89 o făceam, că ne şi 
miram că nu ne închid. 
Era o complicitate din aia 
tacită şi o taină.' .Oamenii 
se făceau că n-au înţeles 
prea bine, noi că n-am 
spus-o chiar aşa.

— Dacă ar fi să o luaţi 
de la capăt, aţi alege o 
altă profesie?

— Nu, nu. Eu declaram 
acum câteva luni că re
simt existenţa mea în tea
tru ca pe O* sfântă şi du. 
reroasă captivitate. Aţi au
zit ce spune Nichita: 
n-are viaţă personală ar
tistul. Viaţa lui personală 
e praf şi pulbere. Dar 
dacă mi-am ales-o pe asta 
ce pot să mai fac ? • ■

— Ce intenţionaţi să mai 
dăruiţi spectatorilor dv ?

— Eu tot cu poezia mă 
duc. Am făcut atâtea re
citaluri de poezie. De pil
dă, doar din Nichita Stă- 
nescu am făcut 10 recita
luri, uitimul după moartea 
lui. Cum vfi mai spuneam 
am nevoie de poezie.

— Toţi avem. Vă mul
ţumesc. '.î'..'

Interviu realizat de 
VIORICA BOMAN

CORN DE INOROG
Luna e cornul pierdut 
al inorogului 
din.care îşi fac catarg 
corăbierii galactici.

ABSENTA
Genele mele A- . .. « 
zăpadă scuturată 
in palma ta...

DORINŢA
Cu braţe de alge . 
mi-ai euprins mijlocul 
modelat de nisipuri, 
tmi iubea valul gleznele.
Sculptată eram de talaz 
Dimensiunea pierzându-mi 
Cuvântul pecetluit de sărut...

ANA MAR1A BUGNAB

EU N-AM PIERDUT
Eu n-am pierdut copilăria *
Copilăria-mi este — aici 
Diseminată in credinţă 
Că soarele-i un licurici 
Iar firul ierbiij Dumnezeu 
Cu şinele de clorofilă 
Şi pietrele nişte.făpturi 
Cu bucurie mai subtilă.
Copilăria mea-i aici 
Cu aştri din genunchi răniţi 
De spinii chipului meu slab 
Din frământare izbucniţi—

Da ! sângele.! un trandafir 
Cu neastâmpărate foi.
Iar Juna o privighetoare 
Care se uită trist la noi.
Eu n-am pierdut copilăria.
Cuvântul ei mă înfioară.
Că este arma ce retează.
A bătrâneţii dură ghiară,
Mk ghemuită in surâs —
Fiinţei mele-ntrebătoar»
Ea imi răspunde ; Dumnezeu 
E-un gândăcel, un Joc, o-Boare— •

OV1DIU BAJAN

DIN SALT
imi simt trecerea ca o stranie 
punere in pagină 
chiar şi volutele cocorilor 

’ mi se par voit dispreţuitoare 
eronat, eronat, eronat 
păşind orgolios prin trăirile 

toamnei
aflu ştire despre frunză 
acest cosmic sentiment.

CANTAR
nu-i chiar totul strigător la.ee* 
prietene — safletê obosipile 
asai priveşte in lumină 
cântarul.

o întrebare nn încape ehiar toate 
cutremurele sinelui 
intr-im răspuns nu pot zornăi 
şi.aie Raiului şi ale Iadului chei

vezi, silabele simplele, cad pe cântar ' 
dar nu-1 dau, nu-1 dau peste cap—

PETRU POIANA

^  ̂ POŞTA RUBRICH
■  FLORIN JUNE, Asociaţia Handicapaţilor Neu- 

romotori Ilunedoara-Deva. Poezia „Parol”, din care ci
tăm prima strofă, este un strigăt de durere; „Parol, 
dragă, c-aşa sunt/ Un-fiu al acestui pământ/ Şi-mi duc 
viaţa în declin/ Şi imbibată.n disperare/ Prinos al cru
dului destin/ Ce-mi face zilele amare*. Cu speranţa că 
veţi reuşi să vă schimbaţi viziunea sumbră asupra vie
ţii, aşteptăm să ne mai trimiteţi şi alte poezii, vţ ,

.. ■  ANÂ CRIŞAN — Ilia. Cele scrise de dv vor ră
mâne în atenţia noastră. încercaţi însă sâ fiţi mai coe
rentă şi mai concretă. N-am înţeles ce înseamnă desenul 
din scrisoarea dv.

*6;v;).. m '
■  SANATORIUS — Geoagiu. Mulţumim pentru cu

vintele de „sănătate şi condei sprinten*. Versurile pe 
care ni le trimiteţi sunt însoţite „de un apel către oei 
in drept pentru a ridica alocaţia bolnavului (acum sta
tul român oferă 1900 lei) pe zi“. Versurile sunt interesan
te, chiar inedite ! /'&

■  ARON PADUREANU — Deva. interesant ceea 
ce ne trimiteţi.

- - —— srom
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" LUNI, 26 FEBRUARIE
T V R 1

13.00 Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi; 14,00 
TVR Cluj-Napoca; 1430 TVR Timişoara;
16.00 Actualităţi; 16.05 De Ioni până luni: 

i  retrospectiva evenimentelor politice in
terne ale săptămânii; 16,35 Turism şi a- 
groturism; 17,00 Emisiune în limba ma-

i ghiară; 1835 Aventurile şerifilor galac- 
-4 tlcl (d-a-); 19,00 Atlas; 19,30 Fata şi bă- 
j ieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, telesport; 

20,50 Baywatch (s); 21,45 Trausfocator;
22,15 „Mincinosul" (teatru TV); "055 Ac
tualităţi; 0,30 Fragil,

r v « 2
13.00 Actualităţi; 1340 Politica între i- 

deal şi real; 13,40 Drumul spre Avonlca 
(s/r); 1430 Confluenţe (r); 15,00 Perla 
Neagră{s/r); 15,45 Filmele săptămânii; 
1550 Dragonii gemeni (d.a. Japonia/SUA); 
16,20 Inimă sălbatică (s); 17,05 Măseaua 
de minte; 17,45 Iubiri amăgitoare (s); 18,30 
In fa|a dvs.; 20,00 Arte vizuale; 20,30 Tri
buna nonconformiştiior: 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Sfinx <cs); 22,00 Santa Bar
bara (s); 22,45 Magazin sportiv interna
ţional; 030 Muzica e viaţa mea 1

p r o  rv  /- >=-
7.00 Ora 7, bună dimineaţa/; 930 Cap

cana timpului (s/r); 9.45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (s/r); 1030 Idilă pen- 

• tru o piatră preţioasă (f/r); 1230 Pathţaj
, artistic. Gala Sankt Petersburg; 1330 Oa

meni în toată firea (s/r); 1330 Gesturi 
însemnate(s/r); 14,30 Verdict: crimă 1 (s/r);
15,30 Fotbal. Rezumat Anglia; 18.45 Sport 
ia minut: ştiri sportive; 1930 Oameni 
In toată firea <s); 1930 Ştirile Pro TV; 
19,55 Doar o vorbă să-ţi maî spun...; 20,00 
WarGames (thriller SUA ’83); 22,00
M A.S.H. (s); 22,30 Procesul etapei (I); 
030 Ştirile Pro TV; 035 Procesat etapei 
(II).

MARŢI, 27 FEBRUARIE 
I  V R 1

7.00 TVM. Teiematinal; 830 La prima
oră; 930 Santa Barbara (s/r); 10,05 Lb. 
străine; 11,05 Pacifista (f/r); 1230 Rit
muri muzicale; 12,40 Grădina ascunsă 
(d-a.); 13,10 Muzica pentru toţf; 14,00 Fot
baL F.C. Argeş Dacia Piteşti — Dinamo 
Bucureşti (d); 1550 Fii tu însuţi 1; 1630 
Convieţuiri; 1730 Aventurile şerifilor ga
lactici (d-a.); 1735 Cazuri ţ i  necazuri în 
dragoste; 1830 Viaţa partidelor parla
mentare; 1855 Medicina pentru toţi; 1935 
Tarzan (s); 2030 Actualităţi meteo, tele
sport; 20,50 Aici nu mai tocmeşte nimeni 
(t TVR W ); 2235 Reflector; 2255 Actu
alităţi; 23,15 Muzieorama; 23,45 Gong 
(actualitate teatrală); 0,15 Magazinul No
telor Blue. -

T V R  2
7.00 La prima ori; 930 1001 audiţii;

10,05 Itinerar turistic: -11,30 Desene ani
mate; 1230 „Mlncinosuf* (teatru TV); 13,45 
Ritmuri muzicale; 14.00 Actualităţi; 14,10 
Serialul serialelor; 1455 Limbi străine 
(r); 1555 Dragonii gemeni («La,); 1630 
Inimă sălbatică (s, ultimul cp.): 16,45 Rit
muri muzicale; 1735 23 de milioane (I);
17,45 Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 de 
milioane (II); 2030 Căi cărţile pe faţă;
21,00 TVM. Mesager; 3130 Intre da şi nu; 
2230 Crede: 23.15 Teatru TV.

F R O TV
730 Ora 7, bonă dimineaţa I; 9.00 Cap

cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut; 
1030 Paradise Beach <r); 10,30 WarGames 
(f/r); 12,25 Patinaj artistic. Gala Sankt

Petersburg; 12,55 Ştirile Pro TV; 13,00 
Oameni in toată firea (s/r); 13,30 Proce
sul etapei (r); 16,30 Paradise Beach (s);
17.00 M.A.S.IL (s/r); 17,30 Capcana tim
pului (s); 18,15 Fotbal, Rezumat Bundes- 
liga; 18,45 Sport la minut: ştiri sportive;
19.00 Oameni în toată firea (s); 19.30 Şti
rile Pro TV; 1955 Doar 9 vorbă şă-ţi 
mai spun...; 2030 Spitalul fie urgenţă (s);
21.00 Secrete de familie (s); 22,00 M.AJ8.IL 
(s); 22,30 Deşteaptă-te, române I (talkshow); 
0,05 Sport ■ la minut: ştiri sportive; 0,30 
Fotbal. Rezumat Bundesliga; 230 Muzică,

MIERCURI, 28 FEBRUARIE
T V R *  >

7.00 TVM. Telematluâl; $30 La Prima 
oră; 9,20 Santa Barbară (s/r); 10,05 Moda 
pe meridiane (do);. 10,35 VideoCaseta mu
zicală; 10,50 Videolexicon; 1150 Iubiri a- 
măgitoare (r);. 12,40 Dai.; 13,10 Muzica 
pentru toţi; 1440 TVR iaşi A Cluj-Napoca; 
16,10 Magazin sportiv; 1635 Portativul 
speranţelor; 17,10 Eclesiast *96; 1755 De 
ia lume. adunate...; 1835 Aventurile şe
rifilor galactici (da.); 1855 Sensul schim; 
bării; 19,25 Fata şi băieţii (s); 2030 Ac
tualităţi, meteo, telesport; 20,50 Jalna <s);
21,45 Noi frontiere. Potopul cel Mare; 
22,25 Totul despre muzică; 2255 Actua
lităţi; 23,15 Confluenţe; 23.45 P.S.: Te 
iubesc ţs); 035 întâlnirea de la miezul 
nopţii.

T V R 2
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică;

10,05 Caleidoscop; 1130 D.a.; 12,00 Aici nu 
mai locuieşte nimeni (f/r); 1330 Family 
în concert; 1430 Fraţii (s); 1455 Gong! (r); 
1535 De iingua latină; 15,55 D.a.; 16,20 
La mujer doble (s. Columbia); 17,05 Na
tura 2000 (em. ecologică); 17,45 Iubiri a- 
măgitoâre (s); 18,30 Em. în lb. maghiară;
20.00 Cllo; 2030 Orizonturi culturale; 21,00 
TVM. Mesager: 21,30 Tradiţii; 22,00 San
ta Barbara (s); 22,45 Un secol de cinema; 
Anthony Hopkins; 24,45 Jazz-fan; 0,15 
La capătul pământului.

f PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap

cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (r); 1030 Spitalul de 
urgenţâ (s/r); 11,30 Secrete de familie (s/r);
12.30 Box profesionist; 1330 Oameni în 
toată firea (r); « 3 0  Patinaj artistic. Gala 
Sankt Petersburg; 14,00 Fotbal. Steaua — 
Petrolul (d); 1535 Baschet. NBA Action;
16.30 Paradise Beach (s); 17,00 M.A.S1I.
(s/r); 1730 Capcana timpului (s); 18,15 
Schi. Magazin; 19,00 Oameni în toată firea 
(s); 19,30 Ştirile Pro TV; 2030 Trădarea 
(f. SUA); 2230 MA.SJL (*); 2230 Lege şt 
Ordine (s); 23,30 Poveşti adevărate (scurt- 
metraje); 035 Sport la minut: ştiri spor
tive; 030 Fotbal. Rezumat Anglia; 1,30 
Muzică. ' .*:•

JOI, 29 FEBRUARIE 
T V R 1

7.00 TVM, Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 930 Sânta Barbâra (f); 49,05 Limbi 
străine; germană, italiană; 11,05 Iubiri 
amăgitoarei (s/r); 12,40 D.a.; 13,10 1001 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi 
& TVR Cthj-N.; 15,40 Tradiţşţî I630 Ac
tualităţi; 16,10 Cuvinte potrivite; 1635 
Magazia social; 17,25 AventurilfflwiptBjot 
galactici (<£a.); 1750 Viaţa partidelor pâh. 
lamentare; 1845 Tragerile Loto 5/4o & 
simplă Expres; 18,25 Mitenlum; 19,10 Tâ
nărul'fodiana Jones (s); 20.00 Actualităţi, 
meteo, telesport; 2050 Nord şi Sad (s); 31,45 
Reflecţii rutiere; 22,00 Studioul econo
mic; 22,30 Memorialul durerii (do);: 
„Luptătorii din Munţii Făgăraş*; 23,50 
Actualităţi; 035 Potdark (s).

TV R 2
7.00 La prima "oră; 939 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Mozaic; W50 Varietăţi inter
naţionale; 11,35 Dai.; 12,05 Curcubeu; 13,05

P.S.: Te iubesc (s.p/r); 14,10 Rep. ’96; 14,55 
Limbi străine (r); 15,55 Dragonii gemeni 
(d.a:); 16,29 La mujer doble (a);' 17,00 Cea
iul de la ora 5 : invitaţi, artiştii Circului 
de Stat, Bucureşti; 19,00 Em. în lb. ger
mană! 20,00 Cultura in lume; 2030 Enig
ma (cs); 2130 TVM. Mesager; 2130 FU- 
moteca de aur; 22,00 Trădătorul (L Fr, ’90);
23,45 Stadion —» caleidoscop sportiv; 0,20 
Jazz Alive Show.

P H O TV'
7,00 Bună dimineaţa!; 9,00 Capcana 

timpului .(*); 9,45 Sport la minut; 1030 
Paradise Beach (r); 10,30 Trădarea (f/r);
12,30 Fotbal. Bundesliga Top Gol; 13,00 
Oameni in; toată firea tr); 1330 Lege şi 
Ordine (s/r); -14,30 Poveşti adevărate (r);
15,00 Baschet NBA Action; 1530 Beveriy 
Ilills (s/r); 1630 Paradise Beach (s); 1730 
M.A.S.H. (r); 17,30 Capcana timpului (s);
18.15 Lumea rugby-ului; 18,45 Sport la
minut: ştiri sportive; 1930 Oameni în 
ţoală firea (s); 1930 Ştirile Pro TV; 2030 
Arta de a seduce (f. SUA '87); 22,00
M.AXH. (s); 22,30 Cracker (s); 23,30 Ră
tăciţi în tranziţie (talkshow); o,05 Sport 
la minut: ştiri sportive; 030 Fotbal. Re
zumat Spania; 1,00 Fotbal. Rezumat Bun
desliga; 130 Muzică.

, ' VINERI, 1 MARTIE
r v R 1

730 TVM. Teiematinal; 830 La prima 
oră; 930 Şanta Barbara (s/r); 1050 Limbi 
străine: spaniola; 11,20 MTV Greatest 
Ilits; 11,50 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 
1001 audiţii; 13,30 TVR Iaşi; 14,15 TVR 
Cluj-Napoca; 15,00 Pompierii vă infor
mează J;15,20 Din lumea afacerilor; 15,50 
Actualităţi; 16,00 Ieşirea din cerc; 16,30 
Emisiune în limba germană; 17,30 Pro 
Patria; 1830 Viaţa partidelor parlamen
tare; 19,05 Edera (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, telesport; 2055 Tezaur folcloric; 
2135 83 de ore până în zori (t 'SUA "83);
23.15 Actualităţi; 2330 MTV. Euro Top 
20; 030 Târfa regelui (f. Anglia ’90);

T V R 2 >
730 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 1035 Magazin satelit; 1130 03.; 12,00 
TVR Iaşi; 12,30 TVR Cluj-N.; 1330 TVR 
Timişoara; 1330 Limbi străine : spani
olă (r); l43o Cafeneaua literară; 15,20 
Convieţuiri; 1630 La mujer doble (s):
17,05 Bursa invenţiilor; 17,45 Oameni ca
re au fost-; 18,15 Iubiri amăgitoare (s>; 
1930 Concertul Orchestrei Naţionale Ra
dio; 21,00 TVM. Mesager; 21,30 Ryperion J 
(rev. literară); 22,45 Din viaţa romitor; -
23.15 Santa Barbara (s); 0,00 Bucuriile
muzicii. * .

F R O TV .
730 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap

cana timpului (s/r); 1030 Paradise Beach 
(s/r); 1030 Arta de a seduce (f/r); 1155 
Arte marţialc; 12,35 Fotbal, Ţţ Calciu Top 
Gol; 13,00 Oameni în toată Crea (s/r);
13,30 Cracker (s/r); 1430 Rătăciţi în tran
ziţie (r); 15,00 Schi alpin. Cupa Mond.: 
Snper - G, Narvik; 1630 Paradise Beach 
(s); 17,00 M-A.S.H. (s/r); 1730 Capcana 
timpului (s); 18,15 Robecep (s);i930 Oa
meni in toată firea (s): 1930 Ştirile Pro 
TV; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 Corbul (t. 
S U A , - A v e p t u r i  în̂ Casa Morţii

Franţa/Italia ’65); 2,00 Robocop (s); 330 
Baschet. NBA: New Verii Knicks — 
Utâh Jazz (d);

SAMBATA. 2 MARTIE
T V R I ■

730 Bună dimineaţa de 1*... Vaslui /; 
85o Ba da, bâ Bu f; 950 Drumul spre A- 
vonlea (s); 10,49 Matineu muzical; 1135 
Pas as păs; 1239 FotbaL Universitatea 
Cratova — Steaua. In pauză: pilula de 
râs; 1430 Vârstele peliculei; 1459 Pleia

de. Repere istorice; 15,40 Cristofor Co- 
lumb (di».); 16,05 Magazin muzical; 16,30 
Ce vrăji a mai făcut nevastă-mea, Sa- 
mantha 7 (s); 16,55 Rugby, Scoţia — An
glia (d); 18,30 Concert Pink Ftoyd; 18,45 
Mapamond; 19,15 TelecnCiClopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo telesport; 2950 Cara
catiţa (s. Italia); 22.25 Şcoala vedetelor; 
23,10 Actualităţi; 2339 Seara decernării 
premiilor Cesareţ 1,40 Noapte albastră 
(mag. pop)..

TVR 2
730 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 12,00 MTV Disco Dance; 13M> 
TVR liniişoara; 1330 Est Meridian de 
sfârşit de săptămână — Program al TVR 
laş»; 1555 uragonii gemeni (d.a.); 1630 
La mujer doble ($); 1735 Itinerare spi
rituale; 17,30 Serata muzicală TV; 2030 
Fanaţi pe campion! (cs); 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Planeta Cinema; 22,90 Săp
tămâna sportivă; 22,30 Sama Barbara (s);
23,15 Alfa şi Omega. Interferenţe spi
rituale; 0,15 Colecţia Fragil.

CEO TV
8.00 D.a.; 9,30 Fiipper (s); 1030 Viva 

Maria! (f/r); 1230 Lumea filmului; 12,15 
Do.areie X (S/r); 12,55 Ştirile Pro TV; 13,00 
Fort Boyard (cs); 14,15 Duckman (d.a.);
14,45 Stelele Olympiei; 15,05 Tenis. ATP 
magazin; 1530 Fotbal, F.C. Naţional — 
Inter Sibiu (d); 1750 Rugby. Turneul celor 
5 Naţiuni: Irlanda — Ţara GalUor (d); 
1830 Seaquest (s); 1930 Ştirile Pro TV; 
19,55 Doa'r o vorbă să-ţi mai spun...; 2030 
Râul morţii tf. SUA ’89); 22,00 NYPD 
Biuc — viaţă de poliţist (s); 2330 Suspect 
principal (s); 0,05 Sport Ia minut: ştiri 
sportive; 030 Fotbal. Campionatul Spa
niei; 2,00 Muzică; 3,00 Schi alpin CM. 
Super G, Mappo One (d); 43o NYPD Biue 
— viaţă de poliţist (s/r).

DUMINICA. 3 MARTIE
T V R 1 f

830 Bună dimineaţa!; 9,00 Domino;
1039 Arabeila revine (s); 10,30 Lumină 
din lumina; 11,30 Dorule, dor călător.-;
12.00 Viaţa satului; 1330 Visând la Jea- 
nnie (*); 1-130 Vided-Magazin... De la e- 
gat la egal cu actriţa L. Bălănuţă; 17,29 
Secvenţe marocane; 1735 A doua alfa
betizare; 4750 Star Trek (s. SF); 18,45 
A doua Românie; 19,15 Robingp (cs); 20,09 
Actualităţi, agenda europ., meteo; 2059 
Povestea Ini Buddy Holly (f. mu*. SUA 
•78): 22,35 Tragerile Loto Extraordinară» 
Mărţişorului, 6/49 şl Noroc; 2259 Dumi
nica sportivă; 23,10 Actualităţi; 3335 
MTV. 3 from 1; 23.55 Sete (s. Grecia); 0,40 
Nocturna lirică.

T V R 2
7.00 5 x 2, Magazin duminical al Studio, 

uiui TVR laşi; 13,00 MTV Greatest Hits; 
13,50 Moremeţii (f. România ’87); 16,20 
La mujer doble (s); 1735 Repriza a treia;
19,3o Puterea, pasiunea (s); 20,00 Maeştrii;
21.00 TVM Mesager; 21,30 Descoperirea
planetei: Madeira; 22,00 Ritmuri muzi
cale; 2245 La puterea a doua; 2339 San
ta Barbara (s); 23,45 Enrico Macias în 
concert. ■■ ■

v R O TV V/V 
, 8,00 Da.; 930 Insula misterioasă (s);
50.00 Răul morţi» (f/r); 12,00 Seaquest (r); 
5258tBbâr 4  vorbă să-ţi mai spun- (r); 
13,00" «el Smart (s); 13,30 Musca (div); 
13,40 Verdict: crimă (s); 14,30 Schi alpin, 
CM. j Super G, Mappo One; 1530 Sport 
extrem; 16,00 FotbaL II Calciu (d); 17,45 
Faţă în faţă cu llie Şerbănescu; 1839 
Beveriy Hilta (s); 19,3o Ştirile Pro TV; 
2030 Lună de miere in Las Vegas (f. SUA 
*92); 2150 Ştirile Pro TV; 2230 Musca 
(dto.); 2230 Noaptea crimei (f.p. SUA ’SO); 
049 FotbaL U Caiete: Fado va — Juven- 
tus; 6,45 Sport ia minut: ştiri sportive; 
130 Fotbal. II Caiete; 1,45 Baschet. NBA: 
IMuston Rockets — LOs Angeles Lakers,

I

* - NOUL MAGAZIN M
DEVASAT

$tr. Avram lancu, bl. H 1, parter,
; vă oţerâ

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT . 
SI COMPONENTE, CÂT ŞI GAMA 

COMPLETA A PROPUSELOR NEI :
•  Televizoare cotor, diagonala 37-63 cm
•  Combine muzicale
•  Casetofoane cu şi fără CD
•  Combine frigorifice
•  Maşini de spălat 

Aspiratoare
CASETE VIDEO ŞI AUDIO.

i m

Aceste produse le puteţi găsi şi la ma
gazinele din:
—■ BRAD, str. Republica, bl. 19, parter 
— HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16.

NEI VĂ COLOREAZĂ VIAŢA1

UZINA MECANICA ORÂŞTIE 
Angajează prin concurs 

•  ŞEF SECŢIE TURNATORIE FONTA. 
Condiţii: studii superioare specialitatea 

turnătorie; minim 5 ani vechime in funcţii de 
conducere în specialitate.

Salarizarea în condiţii foarte avantajoase. 
Relaţii suplimentare la sediul unităţii, str. 

N. Titulescu, nr. 60, tel. C54/641O40, Interior 
233; 257. (6396678)

A.G.EJt. SERVICE ftfcwerti
Q 'J t u i tA  g n ifin  rtr g m m i t t i  n u ff’ Q S i . f r m  te m tp to  t h  gar,iH (it 

4 n fa in . l t  tir -  n i  m m  m u r i  p r . i ln t  f r p t t n u  l i  u r o ir t .
r r n .h ir .V m i  ,1 £3 M em tări . . . p i.tr  , i  .le ra iit.i tr

. ,b/7WV

j < otu:\y.i ii
DEVA

strTCâlugâwn. nr. 14: tel/fa* 054 219167 
Alee» Sintlhaltn Compler Eufovenu» bo»a 8 9

Jfc parbrizele noastre sunt mereu în faţa!
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CONSILIUL LOCAL ILIA \
Anunţă concurs in data de 11 martie 1996» j 

ora 10, pentru ocuparea postului de AGENT ) 
| AGRICOL, pe durată determinată. J
| Relaţii suplimentare la sediul GoosiHului j 
t local, str. libertăţii, nr. 56, Ilia. (164) \

Mm

S C

GEF-FACILITIES
S R L

D m tr ib u j fa r  a l  p r o d u s e lo r .

- C O L G A T E  P A L M O U V E
(săpunuri,de dinkcnm «te ras, 
partite «te dnh]sampoanalmnm) ,
-U N IL E V E R (r* xo n a ,im p u ls ,d e fi!m ) 2

- D E T E R G E N T !  (M C , G ala , M p , e in g o )

BONA PRIMA
- G i l l e t t e ,  j & j

-  V E L  L A  fo p s tik  «te pâttsampoar^
7ELQ54&23U0 M16 ;FAK:0S4C6236X
5# ,nr 1 XCV»

Angajam manipuhrrtvosta mapOO ant

-  GCfâyi yV L c i « Q C i f i i  n 1.1 I i i
i i i i i i p t

ATS Â LE S? V-AT! D EC IS?
'*r' 'y,/<vsv-Y‘ v a>c-ţ'-v?
* ' Vă aştep tăm  f«

4«it>*cxler« peAţr» a V* ****#%»

|«fef*»iz*re, uerttra i 'lunii H /'t: 
Numai pânălrt 31 martie U.*'*0 pqilmjjţ.'- 

4i>* s pentru uda 4in -eai«t*nie *«•*•»* 
eidlo din ţară, si de eu nftt... pentru una

*ţ MI 'mm#? .i. * . 2■ WVPw: Wp l %\ —.B,.»—M.*̂Fy— ■
Până la 30 aprilie 1090 

posibilitatea de a opta pentru tta#

Oupă aeeuetă dată a. % m *  «ât fT 
aertitiaetel# devie upiel .

'VALORIFICAŢI ŞANSA! 
PENTRU A DEVENI ACŢIONARI, 

ALEGEŢI ACUM!

tJbbfcA ROMÂNĂ.:'
?«•* ' « '  r a f c t t i w  - • • - , -

^ 4MR23toLJARJE.' 1
î f

* Acord* onnâtoarsle dobftaa WT
';|v'/v ftep^telo pe termen

r a a a

in tra . 5 2 %  şi 5 5 % p e a n

pg&&cg>|p^ ^  ş i pentru

¥  w 6 % ă ^ m A L m * m 3 m m ^

: - «se i e  :i i ^ § l | p
% jw «i 4J 45 50,5 51 51,5

SUMA MINIMĂ A DEPOZTnJUH
u a  -

l a u m t â t il e  n o a str e  tsm
DKVA, PETROŞANI, CEAŞTIE, 

HUNEDOARA şi HAŢEG 
ECONOMIILE DUftiNEAVOAS tSLVj 

; SUNT SIGURE, PROTEJATE 
; ^CONÎIDENTIALE.

„DOUBLE T — TOURING** "
Prin Agenţia de Trar.sp^pt Internaţional 

Persoane
i

„CONSUM** DEVA
Piaţa Vlctoriei-2, camera 1, parter (TPH).
Vă oferă curse regulate cu autocare de lux 

pentru:
•  GERMANIA (Numberg, Frankfurt, Koln, 

Dusseldorf, Munchen, Stuttgart, Hamburg, Ber
lin etc.), FRANŢA, OLANDA, BELGIA, AN. 
GLIA, SPANIA, SCANDINAVIA ITALIA.

Informaţii şi rezervări de locuri, zilnic 9— 
17, teL 230690. (623786)

Consiliul local sprijină 
biblioteca

Biblioteca comunală din 
Teliueu Inferior se nu
mără printre instituţiile, 
într-un fel, favorizate  ̂ din 
judeţ. Prin grija deosebită 
a consiliului local, blibliote- 
cii i-a fost alocată suma de 
850 000 de lei de la bu
get, pentru creşterea fon
dului de carte existent. 
Cu aceşti bani au fost 
achiziţionate peste 200 de 
volume. Faptul in sine nu 
a trecut nebăgat în sea
mă de cititorii din co

D A  C U P O N U L U I TA U VIATA !•

E simplu.*/f Plaseazâ-fi cuponul şi
certficatele de proprietate

la F.P.P, 1 • "BANAT * CR1ŞANA".

FONDUL PROPRIETĂŢI 1 PRIVATE 1 BANAT-CRlţ»ANA .
DEVA Tei.. 054-616009

mună, al căror număr a 
crescut pe fişele alcătuită 
de către Biblioteca comu
nală.

„Am reuşit să achizi
ţionăm cărţi bune pentru 
adulţi, dar şi pentru elevi 
— beletristică, cursuri de 
limbi străine etc“ — ne 
spunea dşoara Corina Ga- 
bor, bibliotecarul comunei. 
Să mai menţionăm că tot 
consiliul local a ajutat bi
blioteca cu lemne de foc, 
care fac ca instituţia să 
devină mai primitoare şi 
în anotimpul frjgilrps. R 
necesar să menţionăm că 
în localitate există trei' 
biblioteci; cea sindicală, a 
şcolii şi cea publică (co
munală), cea mai căutată 
fiind, în mod firesc, cea 
comunală.

In privinţa activităţii 
propriu-zise, în aceste ul
time luni, biblioteca co
munală n-a mai organizat 
nimic, totul limitându-se 
la difuzarea cărţii. Pro
babil suni şi motive în 
această direcţie — sala
riile minime, nu există 
posibilitatea financiară de 
întocmire a unor abona
mente la presa centrală 
şi locală, sponsorii nu se 
înghesuie în acţiunea de 
dotare cu carte a biblio
tecii sau în organizarea 
unor acţiuni. Să sperăm 
că primăvara care trebuie 
să vină va anima şi ac
tivitatea instituţiei!

MINEL BODEA 

WWVUV.V.VAVWVWVWVW*»

Verificarea, certificarea bilanţului contabil şi 
prestarea serviciilor in domeniul contabilităţii

Un proiect de 12 mHiarde 

de lei

(Urmare din pag. 1)

struîre participând şi cen
zorii societăţilor comer
ciale.

Pentru încheierea cort-

contabilii autorizaţi cu 
studii superioare şi socie
tăţile de expertiză conta
bilă vor trebui să facă 
dovada înscrierii în ta
bloul CECCÂR pe baza 
carnetului vizat de filiala 
noastră pe anul 1996.

Contractul se încheie pe 
o perioadă de trei ani, cu 
drept de reînnoire, cii a-

genţii economici care au 
o cifră de afaceri de peste 
un miliard de lei. Efectua
rea verificării se desfăşoară 
pe tot parcursul exerciţiu
lui financiar, astfel ca să

de prestări servicii,-înche
iat în temeiul art. 13 djn 
Ordonanţa nr. 65/1994, a- 
probată prin Legea 42/1995. 
în contract părţile vor sti
pula în mod distinct obli
gaţia clientului de a pune 
la dispoziţia prestatorului 
de servicii toate documen

tele legale din care rezultă 
operaţiuni patrimoniale, 
precum şi obligaţiile pres
tatorului de servicii in con
formitate cu prevederile le
gii. Contractul de prestări 
servicii se va prelua de la 
filiala CECCAR, împreună 
cu normele de audit finan
ciar, elaborate de Corpul 
experţilor contabili şi con- 
tabililor autorizaţi din Ro
mânia. Amintesc că potrivit 
ârt 5 din HG. nr. 980/1995, 
cenzorii Care îşi exercită 
mandatul pe baza numirii 
Ipr de către adunările ge
nerale ale acţionarilor sau 
asociaţilor, potrivit Legii 
31/1990, au obligaţia ca în 
termen de 30 de zile de la

numire să se înscrie în evir 
denţa filialei CECCAR în 
vederea cuprinderii acesto
ra într-un program unitar 
de instruire pe "problemele 
de verificare şi certificare 
a bilanţului contabil.

Ţin să mai menţionez că 
potri vit aţ't. 6 din HG 980/ 
1395, nerespectarea obliga
ţiilor prevăzute la ari 2, 
preepm şi nerespectarea 
normelor de audit finan
ciar şi neîntocmirea con
tractelor de prestări ser
vicii în domeniul contabi
lităţii de către experţii con
tabili şi contabilii autorizaţi 
se sancţionează cu amen
dă cuprinsă între 700 000 
şi un milion iei.

Maj bine de un sfert din 
populaţia oraşului Sime- 
ria se confruntă, de ani 
de zile, cu o problemă 
gravă: , infiltraţii de apă 
In case, beciuri etc. din 
pânza freatică. Construite 
de zeci de ani, pe 6 zonă 
în care infiltraţiile sunt 
excesive, imobilele au de
venit, cu trecerea timpu
lui, tot mai greu de lo
cuit. Umezeala a pus 
stăpânire în mare parti 
pe duşumele, iar pereţii 
sunt afectaţi de cele mai 
multe ori până la 1—2 
m înălţime.

Sftarea de faţă a creat 
multiple nemulţumiri din 
partea locuitorilor acestei 
zone, care au solicitat 
autorităţilor locale spri
jin pentru soluţionarea in
filtraţiilor de apă, în a- 
cest sens, din anul 1992, 
demarându-se un pro
iect de reabilitare a zo
nei. Documentaţia a fost 
depusă la Ministerul de

Finanţe sub nr. 73 969/ 
95, existând promisiunea 
că în această lună va fi 
discutată în comisia in
terministerială. Documen
taţia avansată reprezintă 
bazele celei mai mart in
vestiţii din Simeria şi în
sumează aproximativ 12 
miliarde de lei. Odată fi
nalizată, această investiţie 
va elimina definitiv toate 
infiltraţiile de apă şi im
plicit umezeala, răceala 
din zidurile imobilelor.

în opinia dlui Petru 
Păun Jura, primarul ora
şului, care a susţinut cu 
încăpăţânare acest proiect, 
Simeria nu poate fi numit 
oraş întrucât situaţia din 
teren existentă pe o zonă 
relativ întinsă nu permi
te modernizarea străzilor 
şi a unor lucrări care să 
confere o altă înfăţişare 
zonei, până nu va fi pus 
în practică acest proiect.

CORNEI. POENAK‘MWAWAVAŞWVW.’AWAV.V.VASWAr.V.VAAVAWAVŞWbVVAW.W/WAWAMWAWJVWJVAVW
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tractului de verificare şi 
certificare a bilanţului 
contabil, experţii contabili,

poată fi respectat «emenul 
legal de depunere a bilan
ţului la organele tn drept 

Precizez că prestările de 
servicii in domeniul conta
bilităţii se efectuează nu
mai pe bază- de contract
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VANZARI — 
CUMPĂRA#!

•  Vând taragot original,
clape alpaca. Boşorod, tel. 
108. (396068).

•  Vând apartament trei 
camere, Simferia, tel. 661041-

(6769)
•  Vând casă cu gră

dină în satul Spini, nr, 
60. (6766)

•  Vând garsonieră con
fort î zona centrală. De
va, ,617441. (6762/63)
• •  Vând pianină viene- 
ză, tel. 627490. (6761)

•  Vând apartament două 
. camere, Simeriâ  str. 1
Decembrie, tel. 660311.

(6760)
•  0fer societate, post 

i telefonic, ambalaje, mij- 
iloace. Caut asociat, tel.
: 614904. (6220)

•  Vând autoturisme ro-
; mâneştl import Ungaria, 
j tel. 647455. (6758)
j ; •  Vând SRL şi Audi 
180, convenabil, tel. '661706.

(6221)
•  Vând casă, preţ ne

gociabil, Cigmău, nr. 22.
- (6757)

•  Vând apartament trei 
, camere în construcţie, tel.
’ 628051, intre orele 17—19.
' ' ’ (6765)

® . Vând fân şi otaVă 
($at Leşnic), 112 Buştea 
e-tin. (6218)

•  Vând casă Pane, 2,
apartament 4 camere, 
Micro, tel. 626531. (6748)

•  Vând, piese dezmem
brare Nissan Bluebird 2000 
cmc, tel. 058/811862. (6707)

•  Vând garsonieră ul
tracentral îmbunătăţiri, tel. 
211400, între orele 18—20.

(6215)
® Vând urgent ARO 10 

(Ungaria) 6 500 000, nego
ciabil, tel. 213487. (6772)

•  Vând camion SUD,
stare ireproşabilă, preţ
avantajos, Beriu. nr. 157.

(3957)
•  Vând Opel Record,

înmatriculat, stare excep
ţională, Deva. Tel. 217885, 
după ora 15. (6687)

•  Vând vie (Geoagiu) 
şi teren arabil. Gelmar 
(0,58 ha) tel. 642898. (3960)

•  Vând casă cu etaj,
confort pentru două fami
lii, zona Chizid. Tel. 718101.

(6511)
•  Societate > cumpără 

porci graşi, carcasă de 
porc si vită. Tel. 714224.

(6510)
•  Vând tractor U 650,

ca utilaje, Peştişu Mare, 
223, tal. 721779. (6509)

•  Vând autobuz, culoare^
verde 111 C, Rabş, motor 
ER—5, tel. 545373. (6508)

•  Vând teren intravilan, 
gaze, apă, telefon 721886.

(6503)
•  Cumpăr talon Dacia

1300, tel. 770155. Haţeg, 
str. Garagiale, 25. (2994)

ment, tel. 660396. zilnic 
după ora 18. (6771)

. îNr-Ţj,.-!;.;,
•  Caut spaţiu comerci

al pentru închiriat în Pe
troşani sau Lupenî. Infor
maţii tel. 614025, după ora 
17. (6750)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 11216/ 

1996 domnul Iancu Petru, 
din Sălaşu de Sus, prac
tică activitate de comerţ 
şi transport de mărfuri.

(6751)

, •  Doctor Crăciu- 
nescu Mihai, medic 
primar obstetrică t-  
gineeoflogie, anunţă 
deschiderea unui ca
binet medical privat, 
începând cu data de 
1 martie 1996, în mu
nicipiul Hunedoara, 
strada George Enescu, 
nr. 16, ap. 6, tel. 
723579. (6504)

•  Banca Agricolă S.A. 
— Agenţia Baru Mâre,

/licitează imobilul situat în 
comutia Sîrîtămăria-Oriea, 
Sătul- Balomir, nr: 113, 
compus din casă, grajd, 
şi anexe gospodăreşti, îm
preună cu terenul aferent. 
Licitaţia va ■ avea loc la 
data de 1 martie 1996, ora 
D, la executorul judecăto
resc ’ de la Judecătoria 
Petroşani. (2995)

OFERTE 
DE SERVICII

• Angajez cu carte de
muncă tâmplar binale. 
Tâmplărie, Călan, tel. 
712208. (6507)

•  Meditez română ad
mitere în liceu, tel. 225044.

(6717)
•  Meditez engleza 3750 

lei/oră, tel. 621609. (6482)
•  Firmă particulară an

gajează vânzătoare profil 
alimentar, condiţii: ve
chime în domeniu minim 
3 ani. Informaţii tel. 220549.

(6776)
COMEMORĂRI

•  Lacrimi amare 
la împlinirea a şase 
săptămâni de la cea 
mai dureroasă despăr
ţire de dragul nostru 
soţ, tată, unchi, frate 
si cumnat * 
NICOLAE PETREAN 

(NICU)
Parastasul de pome
nire, sâmbătă, 24 fe
bruarie 1996 la , ci
mitirul Bejăn, ora' 11. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace!_Soţia 
Aurica, fiul Marius.
’ " (6749)

•  Soţul Titi, fiica 
Carmen şi scumpa 
nepoţică Miruna a- 
minteşc cu durere Iri 
suflet tuturor celor 
care au stima t-o; că 
se, împlineşte un an 
de zile de când draga 
$i nepreţuita noastră 
soţie, mamă şi bunică, 
fostă salariată la Re
gionala Căi ferate Ti
mişoara

GHEORGBIU 
/VALERIA VALICA
născută în Nevdieşi- 
Lunca a trecut în 
eternitate. Draga noas
tră Valişor te vodi 
iubi, te vom plânge 
mfereu şi nu te vom 
uita niciodată pentru 
bunătatea ta, păstrân- 
du-te vie în memoria 
noastră. Recunoştin
ţă celor care-şi vor 
aduce aminte de tine. 
Comemorarea va a- 
vea loc sâmbătă, 24 
februarie 1996, ora 
10, la Catedrala Me
tropolitană din Timi
şoara. Dumnezeu să 
te odihnească în pace, 
alături de părinţii tăi 
dragi, Rozalia şi Sa
bin Diniş, şi de bunica 
ta Ana Topor. (6487)
*T—y ~  "t "«"W*.

•  Au trecut 40 de 
zile de la trecerea în 
eternitate a celui care 
a fost dragul nostru 
tată şi soţ

ing. CIOCĂNEL 
ŞTEFAN

Slujba' de pomenire 
are loc la Biserica 
Ortodoxă din corn. 
Ilia, duminică, 25 fe
bruarie, 1996. Fami
lia îndurerată. (6753)

dor vor cădea mereu in 
amintirea ta. (6752)

•  Soţia Silvia, fiul A- 
drian amintesc cu durere 
în suflet împlinirea a 
şase luni de când soarta 
nemiloasă şi nedreaptă l-a 
luat dintre noi pe cel care 
a fost /  ' '  ; ■

•  S-au scurs şase luni 
de- când ne-ai părăsit 
(pentru ‘ totdeauna scum
pul nostru fiu, . soţ, tată, 
socru, bunic, frate şi cum
nat r ’

ILARlE GEARA 
din Bujoru. Lacrimi de

•  Cu adâncă durere 
familia Bozan, din 
Mintia, anunţă moar
tea fulgerătoare în 
urma unui tragic ac
cident a celui care a 
fost

BOZAN IOSIF 
(IOSUVICA)

înmormântarea are 
loc azi, 23 februarie 
1996, ora 13, Ia ci
mitirul din Mintia. 
Dumnezeu să-l odih
nească! (6686)

Ş Regretăm trece
rea in' eternitate a 
vărului „ nostru

jgffcZAN IOSIF ' 
(IOSUVICA) 

şi transmitem familiei 
greu încercate sincere 
condoleanţe. Dumne
zeu să-l ierte şi să-l 
odihnească în pace! 
Familia Crişan.

* R.A.G.C.L. CĂLAN j
. Anunţă intenţia de majorare a tarifelor; 
I la serviciile prestate pentru toţi beneficiarii a- I
* cestora începând cu luna aprilie 19Ş6. (6396689) -

l

•  Cumpăr haină 
blană vulpe argintie, 
mărimea 46—48, tel. 
641539. (3962)

*—*—*—*—*—.*—*—*— *— * - *-
PIERDERI

•  Pierdut Şetter englez
tatuat, găsitorului recom
pensă. tel. 627188. (6765)

•  Pierdut mapă cu ac
tele aparţinând S.C. Io- 
nada Prodcom S.R.L. De
va şi ştampila. Se declară 
nule. (6759)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  ’ Schimb apartament
4 camere central cu a- 
partament 2 camere. In
formaţii 214254, (6764)

•  Schimb garsonieră plus 
djŞ erori ţă pentru nparta-
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•  Soţia Elisabeta, co
piii Marcel şi Marius, cu 
familiile, anunţă cu du
rere în suflet că se im- _________ , ___ . . _
plineşte un an de la dis- I - |
pariţia celui care a fost '  * '
ing. col. IOAN BREAZ 

Comemorarea va avea loc 
la 24 februarie 1996, ora 
11,30, în capela din cimi
tirul catolic Deva. Dum
nezeu să-l odihnească!

(6756)

V 1 „ ■ *
I  NOTIFICARE
> privind intenţia de majorare a preţurilor şl tarifelor
$ Agenţi economici care notifică: 
î  R.Â.G.C.L. DEVA Beneficiari:
£ Forma de proprietate: de stat 

Forma juridică: regie autonomă

j GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU . 
■ Organizează In perioada 1 martie — 30 J 
{ mai 1996 cursuri de şcolarizare în vederea i 
î obţinerii permisului de tractorist rutierist. , 
j Relaţii Ia telefon 118 sau 48236. (163) |

Cod fiscal: 2111749
Agenţi economici şi populaţia 
municipiului Deva L

Denumirea U/M Preţ
actual

Preţ
notificat

Distribuţia energiei termice lei/Gcal 8 980 15 000

18,00 Observator An
tena 1; 19,00 Focus. Ştiri 
din actualitatea locală; 
19,15 F.a. „Cursă bles
temată"; 21,00 Video- 
ciipuri muzicale; 21,15 
F.a. „Crima de la New 
IXampshire"; '22,30 ' Di
vertisment.

S.C. COTURNIX S.R.L- DEVA 
str. Libertăţii, bl. A, sc. E, telefon 612838 

Specializată pe comerţ en gros cu produse 
cosmetice si chimico — CASNICE

IOAN ROMAN
Parastasul va avea loa 
sâmbătă, 24 februarie 1996, 
la cimitirul din str. Emi- 
riescu, ora ll. Dumnezeu 
să te odihnească în pace!

(6737)

DECESE

•  Cu adâncă durere în 
suflet soţia Emilia şi copiii 
Viorel şi Eini anunţă de
cesul scumpului soţ şi tată 

BUCZI ŞTEFAN 
înmormântarea va avea 
loc in data de 23. 02. 1996, 
ora 14,00, la cimitirul Be- 
jan. (396070)

ANGA
•  agenţi comerciali;
•  distribuitori 
CONDIŢII:
— posesori permis conducere 

copie după ultimul act de Studii
— maximă 30 ani
— domiciliul stabil în municipiul Deva.

(6755)

S.C. AGROTRANSPORT S A. HUNEDOARA — 
DEVA

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 
transport începând cu 30 de zile de la prezen
tul anunţ. (164) j j

_ ■

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 20. 02. 1996

Denumirea meseriei Nr. tocuri
Agent pază şi ordine 
Asistent medical generaList 
Barman
Cioplitor în piaţră şi marmură 
Confecţioncr articole din piele şi înlocuitori 
Contabil
CrOitOT ’ :
Dactilografă
Dulgher pentru construcţii 
Economist în industrie 
Electrician auto
Electrician de întreţinere şi reparaţii 
Electromecanic auto 
Farmacist 
Frezor universal 
Fierar betonist
Fochist la căldări pentru încălziri centrale 
Inginer căi ferate, drumuri şi poduri 
Inginer construcţii civile, industriale şi agricole 
Inginer de cercetare în construcţii civile, 

industriale, şi AG
Inginer de cercetare în consţrueţii hidrotehnice 
Inginer electronişt, transporturi, telecomunicaţii 
Inspector asigurări ~—<
Instalator apă, canal 
Jurisconsult 
Lâcrtuş mecanic 
Macaragiu
Maşinist la maşini terasamente (ifronist)
Mecanic auto 
Medic stomatolog
Muncitor necalificat în silvicultură 
Muncitor hecalificat la demolarea clădirilor, 

căptuşeli zidar 
Muncitor necalificat la întreţinerea de

drumuri, şosele, poduri 3
Operator la Instalaţiile de turbine eu abur sau gaze 15

7
3
4 
6
5
3 

109
1 
7
6

' I
4 
1
2 
6 
7 
t 
1 
2

4
-V
18
'4 ' 
2 

12 
1 
4 

12 
: 1 

I

'  12

Ospătar (chelner)
Oţelar
Pictor pe sticlă şi ceramică
Revizor contabil
Şofer autoambulanţă
Şofer automacaragiu
Şofer de autoturisme şi camionete
Stenodactilografă
Sudor autogen
Sudor cu gaze
(Tâmplar manual
Tâmplar manual ajustor montator 
Tâmplar universal 
Tinichigiu caroserie 
Tinichigiu industrial 
Tractorist _
Tricotor manual
Turnător metale şi neferoase
Vânzător
Vânzător ambulant de produse alimentare 
Vopsitor industrial
Vulcanizator de produse industriale din cauciuc 
Zidar rosar-tencuitor 
Zidar şamotor 

TOTAL

4
l
3
1 
1
4
2
1
2 
3
e

io
15
8
1
1
*
1
f
5
3
2 
2 
7
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