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Salubritatea localităților 
obligație a tuturor

• Sâ păzim cu strășnicie puritatea mediu
lui !

• Natura înseamnă viață !
Creșterea numărului a- 

genților economici, diver
sitatea acțiunilor întreprinse 

Un sfert de
A___ pentru_____

VIAȚĂ PE PĂMÂNT”
pentru dezvoltarea econo
mico socială, extinderea co
merțului stradal au condus 
ia înrăutățirea stării de 
curățenie a localităților 
județului Hunedoara. Și 
nu numai. Dacă nu vrem 
să transformăm propriul
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(Continuare in pag a 2-a)

schimb nu poate tonsti- 
tui, din nici un punct de 
vedere, o carte de vizită 
pentru orașul Paliei, de
venit municipiu. Părerile 
celor gu care am schim
bat câteva cuvinte, la a- 
cea oră, ca simDll trecă
tori prn cart'cr. nu sunt 
de natura tă măgulească 
amorul propriu al auto
rităților municipale. |

D] Iosif Blada — pri-1 
mărul Orăștiei, a ,.mers“| 
în alegeri cu un program

Comisie consultativă de
I

Setea pentru pământ este acută
I

Foto: SOCAC1 ANTONVedere din Deva.
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Marți, 20 mai a.c.', la 
-•ala marc de ședințe a 
Prefecturii județului Hu
nedoara, a avut loc prima 
ședință de constituire a 
unei comisii consultative 
de dialog social. Noua 
comisie, la nivelul jude- 
țtiluî, s-a înființat în baza 
unui ordin al prefectului 
Pompiliu Budulan și are 
obiectiv principal de a 
informa executivul despre 
problemele sociale cu care 
se confruntă județul Hu-
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I

I
I
I

Ca un făcut, in fiecare 
primăvară devin tot mai 
presante problemele le
gate de proprietatea a- 
supra pământului, deoa- 
reco proprietarii care 
sunt lezați în drepturile 
lor legale nu au posibi
litatea să-.și cultive te
renurile, deși în majori
tatea cazurilor este vor
ba doar despre o produc
ție agricolă de subzis
tență, uneori poate doar 
simbolică, ce se poate ob
ține de pq suprafețele a- 
i’late în litigiu. Gu toa
te că s-au cam săturat de 
umblat prin procese, de 
pierdut bani și timp, oa
menii mai aleargă și spe
ră că/ totuși, în cele din 
urmă, adevărul va ieși 
la lumină. Marele necaz 
al multor oameni care 
ni se adresează este a- 
cela că, deși au făcut 
demersuri pe filieră, de 
la comisiile locale, Ia 

nostru progres 
strument de 
dacă dorim

într-un In- 
distrugere, 

să apărăm

echilibrul psihic al omu
lui, trebuie să salvăm 
natura. în acest context, 
activitatea de salubritate 
constituie un factor impor
tant al protecției mediului 
și are în vedere mai multe 
aspecte. Primul ar fi ne- 

nedoara. Comisia este for
mată din reprezentanți ai 
Prefecturii, Fondului Pro
prietății de Stat, sindica
telor, patronatelor din ju
deț, precum și din repre
zentanți ai serviciilor pu
blice. în funcția de pre
ședinte al acestei comisii 
a fost ales subprefectjul 
județului Hunedoara, dl. 
Nicoiae Pavel Segesvari.

In prima ședință, care 
a avut loc marți la sediul 
Prefecturii, s-a pus în dez- 

judecătorii, până la Mi
nisterul Justiției, la Pre
fectură, Guvern sau Par
lament, obținând chiar 
și sentințe definitive, u- 
nii proprietari nu au reu
șit nici după *5 —6 ani 
de căutări și alergături să 
intre în posesia supra
fețelor pe care le reven
dică și pentru care de
țin documentele legale 
necesare. Tristețea lor 
este generată și de ne
dreptățile făcute de că
tre unele comisii locale 
de aplicare a Legii 18/ 
1991, acestea urmărind, 
în unele cazuri, doar pro
priile interese. Dar să a- 
ducem și să readucem 
(în unele situații) în a- 
tenție câteva din cazu
rile care ne-au fost pre
zentate în ultima, vre
me, atât prin scrisori, 
cât șl prin audiențe per
sonale Ia redacție, în spe
ranța că rândurile de 

cesitatea existenței la pro
ducătorii de deșeuri mena. 
jere a containerelor și 
pubelelor în număr sufi» 
cient și în stare cores- 
punzătoare pentru depozi
tarea temporară a rezi
duurilor, existența unor 
locuri amenajate special 
pentru stocarea acestora, 
cu dotările necesare pen
tru spălare, dezinfecție și 
racord la canalizarea ape
lor uzate.

Deșeurile colectate de 
la unitățile de salubritate 
din județul Hunedoara sunt 
estimate la 199 000 tone/

LUIZA IORGOVAN VELICHI, 
inspector, APM Deva

(Continuare in pa., a 2-a}

dialog social
batere regulamentul 
cadru de funcționare 
domisiei'. După o primă 
lecturare a statutului, 
înainte de a se supune 
Ta vot, opiniile participau- 
ților privind conținutul a- 
cesteia au fost contradic
torii. în final s--a ajuns 
la o soluție provizorie 
pentru o săptămână, pe
rioadă în care membrii 
comisiei pot face propuneri 
de completare a statutului.

CORNEL POENAR

față vor găsi ecoul 
teptat la factorii de 
cizie implicați în aplica
rea Legii fondului fun
ciar.

Gu durere ți indigna
re, dna Mariana Giurgiu 
din satul Cărăstău, co
muna Baia de Criș, ne 
spune că de câțiva ani 
așteaptă să i se dea ti
tlul de proprietate, con
form prevederilor I..egli 
18/1991, în care să fie 
inclusă , .și suprafața de 
0,19 ha teren situat în 
localitatea Birtin, comu
na Vața de Jos. Demer
surile făcute în acest 
sens au rămas însă tot 
în faza de... așteptare. 
F-' id în vârstă de peste 
70 de ani, dna M.G. do
rește ca problema pusă

VREMEA

î Vremea va fi insta-; 
I bilă, cerul va fi tem- • 
Îporar noros. Local vor | 

cădea averse de ploaie, J 
« însoțite de descărcări t 
l electrice și de intensi-» 
(ficări ale vântului. I-1 

■ț zolat se va semnala I 
* grindină. Temperaturile | 
« minime vor oscila între * 
j 11—16 grade G, iar cele» 
J maxime între 24—28 ;
| grade G. (Lucian Nistor) I

* av a t •

MIMEZI
I

■ Domnul senator visa 
că a luat cuvântul în 
Senat, și când s-a trezit 
chiar asta făcea...

Un primar aproape descumpăniți
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I

I

Era o oră relativ ma
tinală, când, în pregătirea 
întâlnirii cu primarul O- 
răștiei, am „dat un ochi" 
prin oraș. Prin zona lui 
rezidențială și prin car-

tierul „Pricaz", cel mal 
problematic al orașului. 
Sum ce-I drept șl lui 
Dumnezeu îi place, tre
buie să arătăm că orașul 
în zona lui rezidențială

consiliul de administrație (II)
Sub acest titlu semna

lam, acum câteva numere, 
în coloanele ziarului nos
tru o stare de fapt creată 
la nivelul RAGCL Deva, 
unde, în urma ședinței 
Consiliului Municipal De
va. s-a luat în dezbatere 
o nouă componență a Con
siliului de administrație al 
regiei de față. La timpul 
respectiv, am relatat câ
teva dintre aspectele ile
gale cuprinse în hotărârea 
adoptată de către consilieri, 
motivația financiară pen
tru care s-a dus o luptă 
acerbă pentru un post în 
Consiliul de administrație 
al RAGCL Deva și, nu 
în ultimul rând, creșterea 
nivelului costurilor chel
tuielilor comune pe peri
oada unui an cu circa 90 
de milioane de lei.

Față de cele întâmplate, 
ziarul nostru a sesizat 
și Prefectura județului, 
care, în urma verificării 
hotărârilor luate, prin a- 
dresa nr. 2738 din 12 mai 
1997, transmisă Consiliului 
Municipal Deva, preci
zează: „Din consiliul de 
administrație al RAGCL 
Deva au fost excluși cei
lalți membri ai echipei 
manageriale, fiind menți. 
nut doar managerul genq . 
ral. Această opțiune con. 
travine prevederilor art. 
28 din Hotărârea Guvernu
lui 263/1994 privind apro
barea normelor metodolo
gice referitoare* 1 la, selec
tionarea managerilor 
încheierea contractului 
management la regiile 
utonome. .

Potrivit acestor prevederi, 
..în cazul în care contrac
tul de management se în. 
cheie cu mai multe per
soane fizice, care se pre. 
zintă la concursul de so- 

Și 
dc
a .

respira, la ora 8, aten
ție! numai prospețime și 
curățenie. Iar pe strada 
care constituia, până nu 
de mult, artera principală 
a orașului, cu ieșire către

Sebeș-Alba, se lucra, lie 
la refacerea carosabilului, 
fie la recondiționarea 
țelel de distribuție a 
nergiei termice.

Cartierul Pricazuluj 

lecție în echipă, acestea 
fac parte din consiliul de 
administrație". Prevederile 
acestor norme nu pot fi 
ignorate întrucât ele sunt 
aprobate printr-o hotărâre 
de Guvern, dată în apli
carea art. 22, din Legea 
nr. 66/Î993, legea contrac
turi de management, In 
acSași timp este de ob
servat că dispoziția art. 
1. al. 1. din Legea 15/ 
1990 nu exclude această 
posibilitate. Sublinierea 
făcută de legea amintită, 
potrivit căreia ,,una din
tre persoanele care con
duc Consiliul de adminis
trație este directorul sau 
directorul general al re
giei" nu are sensul de a 
exclude participarea altor 
persoane din conducerea 
managerială a regiei — în 
speță echipa managerială
— din organul de condu 
cere colectivă, ci, dimpo
trivă, de a asigura posi
bilitatea managerului de 
a participa la luarea de., 
ciz iilor, în cazul în care 
răspunderea este în echipă
— deci solidară — este 
normal ca întreaga echioă 
să participe la luarea de
ciziilor.

Pentru considerentele de 
mai sus, suntem de părere 
că excluderea unor mem
bri ai echipei manageriale 
din Consiliul de admi
nistrație al RAGCL Deva 
contravine legii, fiind ne 
cesară o reconsiderare a 
acestei opțiuni.

în altă ordine de idei, 
considerăm că în hotăra . 
rea ce. o luați, cu privire 
la componența consiliului

CORNEL POENAR

I
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Rosde'e
In prima parte a lunii 

mai a.c., o delegație a 
Consiliului local și Pri , 
măriei municipiului re
ședință de județ, răsnun- 
zând invitației dlui .lean 
Marie Vanlerenberghe, 
primarul orașului Arras 
din nordul Franței, a 
efectuat o vizită în loca. 
litatea menționată. Pe 
tema oportunității și e . 
ficientei acestei vizite, 
recent a avut loc la 
Primăria Devei o con. 
ferintă de presă. Iniția 
tiva organizării
manifestări a avut 
bază si afirmația 
publicații ce apare 
Deva care a scris că de
plasarea delegației res
pective în Franța ar fi 
una turistică, de plăcere, 
fără scop bine definit, 
ceea ce nu este adevărat.

din 
pri- 
dl. 
vi- 
A-

acestei 
la 

unei 
la

unei vizite
Delegația, alcătuită 

dl. Mircea Muntean, 
mărul municipiului, 
Dumitru Gâlcescu, 
ceorimar, dl. Iulian
vram, secretarul consiliu
lui local, dl. Petru Mun
tean, responsabilul ser
viciului relații cu pu
blicul și mass-media în 
cadrul primăriei și dl. 
Mihai Prodan, consilier 
a fost însoțită și de An
samblul „Silvana" al Ca
sei de cultură din Deva. 
Delegația a fost primită 
cu multă afecțiune și 
căldură de oficialitățile 
orașului Arras, a parti
cipat la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea 
victoriei forțelor aliate 
asupra fascismului, a vi
zitat o seamă de obiec
tive de mare interes ce
tățenesc — fabrica de

în Franța ; 
reciclare a deșeurilor, * 
sectorul de transport în , 
comun etc. — a avut ] 
convorbiri rodnice cu • 
conducerea orașului Ar_ ( 
ras pe o gamă largă de ] 
probleme privind gospo- « 
dărirea localității, orga. ■'
nizarea administrației 
locale, dezvoltarea econo, 
mică etc. Din 1990 în
coace conducători ai urbei 
respective au venit mereu 
la Deva, aducând nume
roase ajutoare umanitare 
— medicamente, apara
tură medicală ș.a. Dl. 
Mircea Muntean a ros
tit o cuvântare în fața 
consilierilor orașului 
francez, iar ansamblul 
„Silvana" a prezentat un 
foarte apreciat program 
artistic.

I■TRAIAN SONDOR :
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k^Lln sfert de veac
pentru

"VIAȚĂ PE PĂMÂNT"
Salubritatea localităților

(Urmare din pag li
obligație a tuturor

an, din care de Ia popu
lație se colectează aproxi
mativ 137 000 tone/an.
Compoziția deșeurilor me
najere este variabilă, pre
dominând deșeurile de 
hârtie, textile și vegetale, 

a crescut 
colectare 

containere 
bucăți, în

In ultimii ani 
capacitatea de 
prin dotări cu 
noi, peste 500 
localitățile Deva, Petroșani. 
Hunedoara, Orăștie, Brad, 
sau prin repararea celor 
deteriorate

Un interes deosebit se 
acordă amenajării platfor., 
melor de precolectare a 
gunoiului menajer prin 
betonare și împrejmuire. 
Această acțiune este în
greunată de faptul că 
platformele de precolec
tare a gunoiului menajer 
sunt în administrarea și 
întreținerea asociațiilor- de 
locatari, care nu dispun 
de fondurile necesare pen
tru amenajarea acestora 
la nivel corespunzător. In 
orașul Deva s-a încercat 
implementarea și dezvol
tarea sistemului de colec . 
tare selectivă a deșeurilor 
în vederea valorificării, 
obținându .se rezultate po
zitive, fără ca acțiunea să 
se generalizeze și în alte 
localități.

Salubritatea localităților 
este o activitate complexă 
în care transportul și de., 
pozitarea gunoaielor me
najere ocupă un loc a- 
parte. Transportul guno. 
iului menajer în halde se

face însă deficitar, folo- 
sindu-se tot felul de auto
vehicule, începând de la 
autocontainere, autocom- 
pactoare, tractoare cu re
morcă și altele. Regiile 
de gospodărie comunală 
și loca ti vă au avut preo
cupări pentru mărirea ca
pacității de transport prin 
achiziționarea unor auto- 
compactoare în municipiile 
Petroșani și Deva, precum 
și prin efectuarea repara
țiilor curente la toate ma,. 
șinile și utilajele.

O problemă deosebită și 
încă nerezolvată o repre
zintă haldele de gunoi 
menajer, care sunt o po
tențială sursă de poluare 
a mediului, mai ales prin 
scurgerile în apele curgă
toare sau în pânza frea
tică. prin incinerarea de
șeurilor pentru a micșora 
volumul acestora sau prin 
focarele de infecție care 
pot provoca adevărate e- 
pidemii. Haldele de gunoi 
menajer totalizează o su
prafață de aproximativ 27 
ha, capacitățile de depo
zitare fiind depășite în 
municipiile Deva și Brad, 
amplasate necorespunzător 
în orașul Simcria, 
municipiul Petroșani
are halde proprii de gunoi. 
Toate aceste halde de gu
noi menajer nu au auto, 
rizații sanitare și de la 
protecția

Pentru 
stării de 
localități 
tru îmbunătățirea factori
lor de mediu, sunt necesare 
ample acțiuni ale servicii-

iar 
nu

mediului.
îmbunătățirea 

salubritate în 
și implicit pen.

1

Bătălie pentru 
ciolan In 

consiliul de 
administrație

(Urmare din pag. t)

lor de salubritate, precum 
șl o mai strânsă cooperare 
a organelor administrației 
locale cu alte unități care 
urmăresc aplicarea preve
derilor legale din dome
niul protecției mediului 
cum ar fi: Agenția de 
Protecție a Mediului, Ofi
ciul pentru Protecția 
Consumatorilor și IPSMP. i

de -administrație, trebuie 
incluse și persoanele de
semnate de alte autorități, 
respectiv reprezentantul 
Ministerului Finanțelor 
și al Consiliului Județean 
Hunedoara, realizându-se 
astfel numirea lor (ca 
persoane) așa cum prevede 
art. 12 și art. 13, din Le
gea nr. 15/1990, precum 
și art. 10 al regulamen
tului de organizare și 
funcționare a regiei, 
aprobat prin această ho- 
târâre.

Deosebit de cele arătate 
mai sus ne vedem obli
gați să vă Învederăm fap
tul că dl. Dorin Costa, 
care potrivit procesului 
verbal de consemnare a 
rezultatelor alegerii mem
brilor consiliului de ad
ministrație al RAGCL, a 
obținut doar 9 voturi 
„pentru'*  (12 împotrivă) din 
totalul celor 21 de consi
lieri care au participat la 
vot, nu poate fi conside
rat ales".

Decizia Prefecturii este 
cea care s-a anticipat, a- 
diefi respectarea expresă 
a legii, chiar dacă unii 
dintre consilierii munici
pali au omis-o din rațiuni 
financiare sau ambiții per
sonale.

Numărul membrilor con
siliului de administrație 
al RAGCL rămâne însă 
la latitudinea Consiliului 
local municipal Deva, care 
sperăm că va adopta o 
decizie optimă.

]JOI, 22 MAI

6,00 România: ora 6 fix!; 
8,20 Lancelot Link (i); 8,50 
Muzică; 9,1 J Sângele altora 
(r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi 
străine; 11.05 TVR Timișoa
ra; 12,00 Știri; 12,05 Șei- 
cui (r); 12,55 D.a.; 13,20
Memoria exilului românesc
(r) ; 14,00 Știri; 14,10 1001 
audiții; 14,35 TVR lași; 
15,00 TVR Cluj-N.; 15,40 
Ecdesiast '97; 16,00 Video
disc folcloric; 16,35 Con*  
viețuiri; 17,00 Știri; 17,10 
Handbal (d); 18,25 Mile- 
nium; 19,05 Lupii aerului
(s) ; 20,00 Jurnal; 21.00 Dr. 
Quinn (s); 21,50 Reflecții 
rutiere; 22,05 Cu ochii'n 
4; 23,00 Jurnal; 23,25 Cul
tura în lume; 0,15 Războ
iul Independenței (s).

Muzeul 
(do);

Muzica 
Inlâlni- 
lopjii 

(r); 10,50 Mozaic-saielit; 
12,00 Curcubeu; 13,10 De
tectivul din L.A. (r); 14,00 
Reflector (r); 14,30 D.a.;
15.00 Limbi străine (r); 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5 (div.); 
19,00 - *•■
20.00 
20,30 
Time ( 
22,05 1 
Media —- viu»; aj.-u 
Alive i Louis Armstrong.

7,00 TVM; 8,00 
National din Peru 
8 30 D.a.; 9,00 
pentru toți; 10,00 
rea de la miezul 
(r); 10,50

Em. în Ib. germană; 
Serialul serialelor; 
Enigma (cs); 21,05
out (mag. sportiv); 
TVM. Mesager; 22 35 
i — Club; 23,30 Jazz

țANTENA 1]

7,00 Știri/Rev. presei; 
7,15 Văduva (r); 9,55 O- 
colul Pământului în 80 de 
zile (r); 10,20 Viaja în trei
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este acutâ
Un dosar 

cuprinzând 56 
cu documente 
tințe judecătorești, 
tând dreptul de proprie
tate al dlui loan Abru- 
dean, din satul Chimin., 
dia, comuna Hărău, -ne-a 
fost prezentat pentru a 
se demonstra că preten
țiile emise asupra ace
leiași suprafețe (1,12 ha) 
de către dna Aurelia 
Boroacă nu au suport 
temeinic. Cu toate că 
dl. Abrudean a primit și 
titlu] de proprietate pe 
terenul în cauză, acesta 
a fost atacat în instanță 
pentru anulare. Bănuiala 
este că în umbră se gă
sesc niște interese ob
scure legate de terenul 
respectiv, din moment ce 
proprietarul de drept 
deține actele legale ne
cesare. r . ' . ’
sunt și confuziile “ 
provocate în legătură cU 
terenul de grădini, ce » 
reveneau legal în satul I 
Rapolțel proprietarei Ma- • 
ria Ștef, asupra cărora " 
emite însă pretenții șl 
dl. Costea Floraa. Cum 
dreptatea este una sin
gură, este cazul să nu 
mai existe atâtea ambi
guități și interpretări e- 
ronate, aplicând legea 
în litera și spiritul ei. 
Altfel, în loc să-și poată 
vedea de treburile pre
sante ale agriculturii șl 
de necazurile lor reale, 
unii oameni ai satelor 
trebuie să umble pe dru
muri. pierzând timp șl 
cheltuind mulți bani, 
pentru a constata că le- | 
gea mai are o serie de J 
imperfecțiuni. |

•
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(Urmare din pag. I)

în discuție să fie solu
ționată cât mai repede 
posibil. întrucât nu mai 
are posibilități să umble 
pe drumuri pentru a-și 
primi drepturile ce I se 
cuvin.

Despre o serie de ne
cazuri legate de pământ 
ne-a 3cris și dl Viorel 
Șenilă, din comuna Criș- 
cior, oferindu-ne nume
roase detalii, inclusiv 
despre procesele ce Ie-a 
avut începând de prin 
1991, în scopul dobân
dirii unei suprafețe ce 
a fost ocupată abuziv și 
este revendicată, în par
te, și de către numiții 
Romulus Boglea și Iosif 
Chira. Enumerând docu
mentele și sentințele ci
vile, dintre care una es
te definitivă, ce le deține, 
petentul consideră că nu 
amenințarea și intimida
rea proprietarului este 
baza câștigării unui te
ren, ceea ce, evident, tre
buie să se întâmple și 
în fapt. Tot din Crișcior, 
dl Szanto Bozitz Victor 
s-a prezentat Ia redacție 
cu documente, susținând 
dreptul său 
tate asupra 
fețe de 0,23 
care posedă 
tul de vânzare — cum . 
pârare autentificat. în 
clarificarea situației și 
stingerea conflictului ce 
îî are pentru terenul res
pectiv, petentul solicită 
implicarea, cu întreaga 
autoritate conferită de 
lege, a comisiei locale 
constituită m baza Legii 
18/1991.

de proprie- 
unei supra- 
ha pentru 
șl contrac-

voluminos, 
de pagini, 
și sen- 

ates- I
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11.00 I
12,00 
13,00 
14,00 
» (fl;

Știri; 11,10 Iluzii 
Avocații străzii 
Orașul ascuns 
Știri; 14,20 Pri- 

; 16,00 Lumină

(*);  
W; 
(»); 
W; 
ma 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
17,10 Iluzii (s); 18,00 O 
colul Pământului în 80 de 
zile (s); 19,00 Știri; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,30 Minți ucigașe 
(f.p.); 23,10 Știri; 23,15 
Milionarii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

18,35 Cine este șeful? |s); 
19,00 Știi și câștigi! (ci); 
19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 21,00 Doctor in 
Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (»); 22,30
Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri; 23,30 întâlnirea cu 
presa.

(DEVASAÎ+)

Cpro - tv)
7,00 Ora 7, buna dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Desene anima
te;
gostei («); 11,15 
de urgentă (»); 12,00 Be
verly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 Sufletul sudului (dra
mă); 15,00 Vânătorul de oa
meni; 16,00 Tânăr și neliniș
tit (sj; 16,45 Forja dragostei 
(s); 17.30 Hercule (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri;

10 30 Forța dra-
Spitalul

7,00 Dulce ispită; 8,00 
Desene; 8,30 Radical po
wer (doc); 9,00 Când inima 
așteaptă; 9,30 Farmacia de 
gardă; 10,00 Din nou a- 
casă (f); 11,30 Maeștrii 
cascadori; 12.30 Kelly (s); 

'13,00 Revenirea (f); 14,30 
Videotext; 17,00 Dulce 
ispită (*);  1B,OO Desene; 
18,30 Safari (doc); 19.00 
Când inima așteaptă (s); 
19 30 Farmacia de gardă 
(s); 20,00 Dorința de-a în*  
vinge (f); 21,30 Maeștrii 
cascadori (doc.); 22,30
Destinul (doc.); 23,00 Po*  
veste din Boston (f); 0,30 
Film erotic; 1,30 Videotext.

I

I 
I
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Tn orașul Vulcan, numă
rul societăților comerciale 
cu capital privat a ajuns 
la 45G. marea lor majori
tate având ca obiect de ac
tivitate desfacerea de măr
furi și în special alimen
tația publică. Dl Marius 
Chițimia, șeful circumscrip
ției financiare, aprecia că 
societățile cu profil de pro
ducție sau prestări servi
cii nu depășesc 5 la sută 
din numărul prezentat mai 
sus. L-am întrebat pe in
terlocutor cum se încadrea
ză societățile private în 
disciplina ' financiară.

— th general — ne-a 
răspuns dl Marius Chiți
mia — privatizații respec
tă prevederile legale în 
sensul că achită la timp 
impozitele și taxele Ce le 
datorează statului.

— îr> general, ați zis. 
Deci, sunt și abateri. De 
ce latură sunt acestea?

— Am să mă refer la

cea mai mică dintre ele, 
deși abaterile nu pot fi ie
rarhizate toate fiind la fel 
de grave. Din cele 456 de 
societăți, circa 155 au de
clarat încetarea activității, 
din motive variate. Am e- 
fectuat control asupra a- 
cestora și am constatat că 
trei funcționau din plin. 
Deci, încasau venituri șl 
nu plăteau impozit la bu
getul statului. Bineînțeles 
că am aplicat amenzi pen
tru evaziune fiscală.

— Evaziunea fiscală — 
fenomen extrem de răspân
dit — îmbracă foarte mul
te forme. Care este cea 
mai frecventă?

— Neînregistrarea veni
turilor reale. Asta înseam
nă că o societate obține un 
venit mare, dar în actele 
contabile este evidențiat u*  
nul mult mai mîc.

— Se întâlnesc multe a- 
semenea cazuri?

— Din păcate, da.

— Cum procedează cir
cumscripția financiară, 
când le constată?

— Apelăm la atenționări, 
amenzi, iar, în ultima in
stanță, la executarea sili
tă.

— Cu succes?
— Da. Societatea „Drob" 

a avut de plătit impozit și 
taxe în valoare de 12 mi
lioane lei. Am întocmit 
dispoziție de încasare la 
banca la care avea deschis 
cont și am recuperat su
ma respectivă. Un alt caz> 
„Credit Company" a avut 
de plătit 13 milioane lei. 
Avea cont la trei bănci pe 
care le-am depistat și î-am 
luat suma datorată, tot 
prin dispoziție de încasa
re.

— Un finanțist ne spu
nea că privatizați! au da
toria să anunțe circum
scripția financiară unde au 
conturi bancare.

— Așa este, dar nu toți 
o respectă.

— Să presupunem că o 
societate nu plătește impo
zitul și taxele și nici nu a- 
re bani depuși la o ban
că. Cum se procedează, în 
acest caz?

— Este acționată în Ju
decată. Avem trei cazuri 
proaspete de acest fel. Am 
trimis In instanță dosare
le firmei „Diangelo", al 
dnei Doina Ciubotariu și al 
dlul Constantin Coproiu.

— Cu ce necazuri se con
fruntă circumscripția finan
ciară din Vulcan?

— Cu două, în principal*  
salariile mici șl lipsa de 
bărbați In activitatea de 
teren. Știți, In Valea Jiu
lui bărbații lucrează. In 
general, în subteran, unde 
se câștigă mai bine. Spe
răm însă că pe amândouă 
le vom soluționa.

TRAIAN BONDOR

Școala din ROȘCANI Foto — ANTON SOCACl
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'Urmare din pag. 1)

a cărui preponderență 
sunt aspectele ecologice. 
Or. în cartierul cu pri
cina. ecologia este în su
ferință.

Să mergem însă în bi
rou] primarului, mai cu 
seamă că alianța politi
că pe care o reprezintă 
este... aliată la guverna
re cu Convenția Demo
crată Română, al cărei 
„program de urgență", ce
le 200 de zile, se apro
pie de scadență.

Primarul Orăștiei
este un sceptic. Am pu
tea spune mai curând că 
este un optimist. Ei bl-

m aaBi ■■■■ mm ■■ 
s-a putut — finalizate.I 
Aceasta și datorită fap-l
tului că bugetul local, lai 
capitolul venituri proprii" 
— a fost realizat în pro-| 
porție de 90 la sută, anulj

nu

trecut. Deși e sărăcie, cu 
excepția SC „Combor" 
SA. ceilalți agenți eco
nomici cu capital de stat, 
care folosesc terenuri din 

domeniul public, și-au plă
tit total sau parțial taxe
le pe aceste terenuri, pen
tru anul 1996. 
nainte...

Rectificarea 
din septembrie 
ajutat să achităm lucră
rile efectuate până atunci, 
cu ale căror costuri e-

De aici î-

de buget 
1996 ne-a

I 
I I ■ 
I 
i 
I ■I

• •

Semne de întrebare
u o întâlnire cu lideri 

ai sindicatelor miniere din 
Valsa Jiului au fost aduse 
ta discuție și problemele 
legate de asigurarea asis
tenței medicale, chestiune 
aflaU — după părerea a- 
cestora — în mare sufe
rință. Pe lângă dotarea ne
satisfăcătoare cu aparatu
ră medicală, au revenit în 
atenție șl unele aspecte vi
zând politica de personal 
in această zonă, îmbună
tățirea managementului șl 
• calității actului medical, 
precum șl lipsa totală de 
orientare în realizarea U- 
nor obiective.

în context s-a arătat că 
serioase semne de între
bare s-au ridicat șl persis
ts încă privind supradimen
sionarea, spre exemplu, a 
Policlinicii din Vulcan un
de se pot efectua zilnic cir
ca 1800 de consultații, prac
tic, deci atâtea câte ar fi
<•••••

necesare pentru întreaga 
Vale a Jiului, nu numai 
pentru populația orașului 
respectiv (I). De asemenea, 
nu-și găsește nici o justi
ficare. raportat la solici
tări șl la gradul de utili
zare, nici supradimensio
narea Spitalului din Uri- 
câni, din fondurile utiliza, 
te putându-se. la vremea 
respectivă, face o dotare 
mai bună, dacă spațiul a- 
fectat construcției se co
rela cu nevoile reale alo 
populației locale.

Dincolo de cele arătate, 
o propunere concretă do 
îmbunătățire a asistenței 
medicale pentru mineri a 
fost aceea de a se analiza 
temeinic și a se transpune 
ta practică posibilitatea În
ființării unor cabinete sto
matologice la unitățile mi
niere. Considerăm că me
rită să fie luată în seamă 
o asemenea cerință. (N.®.)

• ••••■

! Bubalinele!
‘ Sunt câteva zone (ponderea având-o cele din • 
I Brad și Hațeg; favorabile și consacrate pentru creș- | 
• terea bubalinelor (bivolilor și bivolițelor) în jude- , 
I țul nostru, tntre localitățile cu ur efectiv total a- | 
' preciabil — peste 400 capete bubaline, din care mai • 
i mult de 200 sunt bivolițe — se numără și comuna j 
' Sălașu de Sus. Această specie se bucură de atenția I 
I localnicilor, valorificând bine resursele furajere mai î 

sărace, care sunt transformate în producții de lapte I 
j mulțumitoare, calitatea acestui produs, datorită pro- • 
I centajului ridicat de grăsime, fiind apreciată în mod j 
• deosebit de către consumatori. (N.T.) «
I I

I

La Sala „ Astra*  din 
Orăștie, 95 dintre elevii 
localnici partlcipanți la 
olimpiadele școlare, re
marcați la faza județeană, 
au primit diplome șl pre
mii ta bani în semn de 
apreciere a temeinicei lor 
pregătiri șl prestigiului pe 
care l.au adus școlilor șl 
orașului. Premiile le-au 
fost înmânate de ing. Io-

Premierea
sif Blaga, primarul ora. 
șuiul și prof. Aurel Ursu, 
președintele Despărță
mântului local al „Astrei".

Cei prezențl au mal a- 
vut posibilitatea să parti, 
cipe, cu acest prilej, la o 

documentată expunere of a-

-x-x-x-

Un primer aproape
I
I
I 

;l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I cestor servicii, dar văi 

rugăm să consemnați pen-|

I
I 
I
I 
I
I
II

descumpănit

ne, scurta discuție cu 
domnia sa, acum când 
urmează bilanțul celor 
200 de zile de guverna
re cederisto-usedisto-ude- 
meristă. ne-a lăsat impre
sia unui om aproape des
cumpănit.

„Ce pot să vă spun de
cât că economia orașului 
e la pământ. „Chimica" e 
pe cale să dea în șomaj 
2000 de oameni, deși a- 
nul trecut nu se întreve
dea această posibilitate 
„Mecanica" e de aproape 
7 ani în moarte clinică. 
„Vidra" nu stă deloc pe 
roze, iar forestierii, cu 
toate activitățile lor, trag 
să moară. De unde să se 
alimenteze un buget cu 
care să mulțumești, cât 
de cât, pe toți cetățenii 
municipiului?. Și totuși, 
la bilanțul de aproape un 
an de când am preluat 
puterea prin alegeri, se 
poate raporta câte ceva 
cetățenilor orașului. în 
general am căutat să chel
tuim puținii bani Pe ca
re i-am avut la dispozi
ție, în acțiuni temeinice, 
de substanță, și pe cât

ram datori. Problemele 
mari ale orașului însă nu 
s-au rezolvat în întregi
me

Consiliul local a adop
tat o hotărâre privind a- 
socierea cu firma ameri
cană „Lemna Internatio
nal". Obiectul asocierii 
este refacerea rețelei de 
distribuție și extindere a 
capacității de tratare a 
apei potabile. extindereq 
rețelei de canalizare, mo
dernizarea capacității del 
epurare a apelor uzate. 
Asocierea va atrage pen
tru 2—3 ani o scumpire 
drastică a costurilor a-' 
--- .— -----^ar vă.

tru locuitorii Orăștiei că. 
după aceea, tarifele vor 
scădea până sub nivelul 
celor de acum, datorită 
eliminării pierderilor și 
consumurilor ineficiente"

Multe am discutat cu 
primarul Orăștiei De un 
lucru îl asieurăm. Sen
timentul de descumpăni
re pe care l-a lăsat să 
transpară în acea discuție, 
trebuie contracarat cu 
optimism.

PRIVATIZARE
In satul reședință a co

munei Beriu, două familii 
— ale dlui Radu Rujoi și 
dnei Elena Ciuflea — au 
înființat două centre pri
vate de preluare a laptelui 
de la populație. Unitățile 
dumnealor sunt doar la în
ceput. dar nu ne îndoim 
că-și vor extinde activita
tea întrucât oferă preț bun 
șl achită laptele cu promp
titudine. (Tr B.)

PÂINE
Brutăria din Orăștloara

de Sus aparținând „Fede- 
ralcoop" Deva face în fie
care zi pâine proaspătă, 
gustoasă, bine coaptă, ce se 
bucură de căutare și apre
ciere din partea cetățeni
lor comunei amintite și din 
Beriu. (Tr. B.)

INIȚIATIVA
Dl loan Stoicoi de Ia 

Centrul agricol al comunei 
Orâștioara de Sus și-a des
chis. acasă la dumnealui, 
un punct de Insămânțărl 
artificiale pentru bovine. 
(Tr.B.)

olimpicilor
rită de prof. Petru Ba
ciu, care a adus în aten
ție două evenimente ce 
march azo viața spirituală 
a orașului: împlinirea a 
85 de ani de la apariția 
volumului , f rământări*  
de Liv'v Rcbreanu la o

editură orăștiană și a 95 
de ani de la apariția zia
rului local „Libertate* . bi
necunoscută publicație 
transilvăneană. Expune, 
rea a fost însoțită de o 
expoziție documentară re
unind tipărituri din co
lecția Baciu, în prtm.plan 
aflăndu-se volumul prin- 
ceps „Frământări* . (M.B.)
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RESTRUCTURARE
S.C. „Casial" S.A. Deva PUNCTE DE VEDERE

în pragul privatizării
REP.: D-le manager, li

nele din cele mai bine co
tate acțiuni pe piața de ca
pital aparținând firmelor 
îiunedorene sunt cele ale 
Casialului. Gum explicați 
acest lucru?

V.D.: Cred că oamenii au 
simțit că industria cimen
tului s-a menținut, în Ro
mânia, ca o industrie pe 
picioarele ei. Chiar dacă 
nu este mare, o rată a ren
tabilității de 6 la sută, la 
volumul nostru de desfa
cere, reprezintă un mare 
.grad de. atractivitate.

REP.: Care au fost, în 
cifre, parametrii economici 
ai acestei rentabilități?

V.D.: In anul trecut la 
o cifră de afaceri de 63 de 
miliarde de lei am obținut 
un beneficiu de 4,2 miliar
de. Cu acești bani, maxi
mum ce putem obține este 
păstrarea în funcțiune și 
întreținerea utilajelor exis
tente, suma fiind mică ra
portată la necesarul recla
mat de o schimbare teh
nologică de amploare.

REP.: Care sunt direc
țiile pe care trebuie pus 
accentul în cazul „Casia
lului", pentru o apropiere 
de standardele internațio
nale în producerea cimen
tului?

V.D.: în primul rând,
deoarece lucrăm cu tehno
logii ale anilor ’70 consider 
ca fiind necesare perfec
ționări în sensul reducerii 
consumurilor energetice. 
Principalul efort investi- 
țional ar trebui dirijat spre 
morile de ciment, unde. 
consumul reprezintă 40 la 
sută din consumul total de 
energie la tona de ciment. 
De asemenea, ameliorări 
ale parametrilor se impun 
și la separatoarele de înal
tă eficiență și la cuptoare. 
O altă direcție ar trebui să 
aducă Casialului posibili
tăți variate de ambalare și 
livrare a cimentului, lucru 
care ar duce la o diversi
ficare a clienților. In fine, 
foarte importantă va fi pro
tecția mediului, pentru a 
cărei ameliorare sunt, de 

asemenea, necesare inves
tiții apreciabile.

REP.: Cam de ce sume 
este vorba pentru realiza
rea acestor planuri?

V.D.: Din analizele fă
cute, împreună cu investi
tori străini ce intenționca-

Dialog cu dl ing. 
VASILE DEAC, 

manager

ză achiziționarea cotei ma
joritare de acțiuni deținute 
de FPS, sumele necesare 
s-ar ridica la cea. 28 de 
milioane de dolari. Din a- 
ceastă sumă totală, după 
punerea unei baze tehnolo
gice moderne și economi
coase, realizarea unei fa
brici ecologice ar absorbi 
cca 4 milioane de dolari, 
în prezent caietul nostru 
de sarcini este întocmit, li-

UN PARADOX AL TRANZIȚIEI

IMPORTĂM PIEI CRUDE DE OAIE 
DIN . . . ROMÂNIA !

l Iată că avem parte să 
i asistăm și la un astfel de 
î paradox. La o recentă în- 
\ tălnire a unor parlamen- 
i tari cu oameni de afaceri 
J din județul nostru, direc- 
ț torul comercial al S.C. 
L Vidra Orăștie a adus in 
) discuție faptul că această 
1 firmă a ajuns in situația 
l să importe piei crude de 
i oaie din... România. Evi~ 
i dent, din cauza decapita- 
I Uzării șl lipsei de dispo- 
1 nibilități financiare (aici 
’ desfacerea producției a- 
j vând caracter sezonier), 
ț unitatea nu-și poate pro- 
J cura materia primă, res- 
î pectiv pieile, atunci când 
l există oferta pe piața ro- 
J mâncască. într-o aseme- 
J nea situație, animalele 
ț vii sau pieile sunt cum- 
i parate de străini (în spe- 
1 cial de către italieni, turci, 
) arabi) pentru ca apoi a- 
i ceștia să le vândă la pre- 
J țuri mai mari, decât costul 

citația de cumpărare a ac
țiunilor FPS fiind prevă
zută în această vară.

REP.: Credeți că pache
tul de acțiuni va fi adju
decat din primul foc?

V.D.: Dacă ne gândim 
că SG „Casial” SA contro
lează 11 procente din pia
ța românească a cimentu
lui, ceea ce reprezintă o 
producție de 450 000 de to
ne anual, e clar că aface
rea poate atrage investitori 
puternici. Unde mai punem 
că prin câștigarea unor 
premii de calitate peste ho
tare am devenit ceva mal 
cunoscuți și în afară. Iar 
dacă investitorul va ști ca 
prin investiții să reducă 
costurile cu cca, 10—15 la 
sută pentru alinierea la 
standardele din vest, e u- 
șor de intuit că la Casial 
perspectivele vor fi dintre 
cele mai promițătoare.

A. SALĂGEAN

ce revenea inițial la cum
părarea pieilor crude pe 
care aceștia le-au achi
ziționat din țara noastră.

Ca să ne facem o ima
gine asupra greutăților fi
nanciare ale firmei amin
tite, este suficient să a~ i 
ratăm, spre exemplu, că \ 
numai in anul trecut a- i 
ceasta a plătit peste 8 > 
miliarde lei dobânzi la ) 
creditele bancare angaja- t 
te. Firește că aceste do- | 
bânzi, ca și in cazul altor 1 
unități economice și pro- 1 
duse, se regăsesc în pre- ț 
țuZ de vânzare al măr- 1 
jurilor. Oricât ar părea ? 
de ciudat și inexplicabil, 1 
faptele așa se petrec în 
realitate. Cu alte cuvinte, l 
am ajuns să importăm 1 
pieile de la animalele j 
crescute în țara noastră. ( 
Asta da, mai zic și eu l 
că este o „curată" eco- ! 
nomie de piață! (N.T.) j 

în cadrul întâlnirii cu 
parlamentari din județul 
nostru, la care a participat 
și senatorul Varujan Vos- 
ganian, au fost exprimate 
numeroase puncte de ve
dere în legătură cu tema
tica supusă dezbaterii, adu
când în prim-planul aten
ției o serie de probleme e- 
sențiale pentru percepția 
și interpretarea corectă a 
legăturii permanente ce tre
buie să existe între electo
rat și aleșii săi, în intere
sul bunului mers al refor
mei. Din multitudinea a- 
cWor puncte de vedere, 
iată prezentate succint, câ
teva de esență, care vizea
ză diverse domenii ale ac
tivității economico-finan- 
ciare și sociale.

• Pentru a avea o poli
tică financiară sănătoasă, 
foarte important este ca, 
pe lângă măsurile de de
blocare și de întărire a mo
nedei naționale și a rolu
lui capitalului autohton, să 
fie redusă și presiunea a- 
supra salariilor, taxele și 
impozitele percepute afec
tând serios puterea de cum
părare și, implicit, deter
minând scăderea produc

S.C. Sarmismob S.A. Deva. Se lucrează, pe flux, 
la mașina de rindeluit.

Foto: PAVEL LAZA
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ției la produsele care nu 
își mai găsesc desfacere. în 
context, nu este câtuși de 
puțin de neglijat necesita
tea fundamentării realiste 
a prețurilor la toți opera
torii economici, în mod deo
sebit la cei cu producție de 
monopol (gaze, energie și 
altele).

• Deoarece se constată 
că acum sunt decapitaliza- 
te și băncile, s-a făcut pro
punerea, demnă de luat în 
seamă, pentru ca la priva
tizarea acestora să se ai
bă în vedere creșterea ca
pitalului prin acțiuni no
minative, în prima fază. In 
interesul operatorilor eco
nomici ar fi ca și BNR să 
perceapă dobânzi rezona
bile de la bănci, existând 
situații când unele bănci 
trag scurta pentru credi
te neperformante, unele 
dintre acestea acordate pe 
bază de H.G. în situația 
executărilor silite, să fie 
implicat și FPS, ca princi
pal patron al firmelor în 
cauză. Important este ca 
fiecare unitate bancară te
ritorială să fie. asimilată 
ca centru de profit, în caz 
de faliment neputând ast-

II 

fel să fie afectată și ban
ca centrală. S-a subliniat 
că privatizarea unei bănci 
cu capitalul altei bănci nu 
constituie un câștig pen
tru nimeni.
• Legat de politicile fi

nanciare și fiscale, se con
sideră că este mai corectă 
impozitarea veniturilor la 
încasarea facturilor și nu 
la emiterea acestora. De a- 
semenea, pornindu-se de la 
exemple concrete, din ță
rile occidentale, s-a abor
dat ideea ca impozitarea 
profitului să se facă o sin
gură dată pe an, astfel 
agenții economici având 
șansa să-și gospodărească 
maj bine resursele finan

ciare.
• Sumele alocate prin 

bugetul de stat pe acest an 
pentru investiții sunt de
parte de a stimula o acti
vitate în dezvoltare, Iar 
rectificarea ce se face prin 
luna noiembrie nu mal 
poate aduce mari schim
bări. rămânând, astfel su
me apreciabile nefolosite la 
capitolul investiții. La a- 
cest necaz se mai adaugă șî 
efectul negativ, în lanț, ee 
se produce asupra agențl- 
lor economici profilați pe 
producerea materialelor de 
construcții. Să nu mai vor
bim despre blocajul finan
ciar, care cuprinde în se
rie numeroși agenți econr 
mici șj constituie un obsf 
col major în derularea m 
tor programe de afaceri.

• Una din cauzele înce
tinirii reformei o reprezin
tă și menținerea unei biro
crații excesive, exemplifi
când că este nevoie de 15 
—20 avize, multe inutile, 
pentru deschiderea unei fir
me sau pentru realizarea 
unui oarecare obiectiv de 
investiții.

• Este o practică nu too- 
mai potrivită ca și acum, 
după libera i tarea preți 
rilor, să se mai mențim 
sistemul repartițiilor diri
jate la unele produse 
(grâu), astfel creând unele 
dificultăți în aproviziona
re.

S. C. „Siderurgica" S. A. dorește o restructurare „de catifea"
Fiind o zonă cvasimono- 

industrială, Hunedoara 
„respiră" economic, prepon
derent, prin activitatea 
combinatului siderurgic din 
acest municipiu. Consti
tuind sursă de venit pen
tru peste 15 000 de oameni 
și fiind o placă turnantă 
între diverse industrii, în 
cazul „Siderurgicii" proble
ma restructurării devine de 
maximă importanță. In 
lipsa unor perspective cla
re sunt vehiculate zeci de 
posibile scenarii in care 
laitmotivul îl constituie tea
ma unor disponibilizări 
substanțiale de personal. 
Mai aleș că, citind printre 
vorbele unor salariați din 
combinat, se poate înțele
ge că atrofierea activității 
determină, în multe sectoa
re de producție, un seden
tarism, ce-i drept bine plă
tit, a cărui permanentiza
re duce până la urmă la 
colaps.

Pentru aflarea unui răs
puns avizat, la întrebarea 

„Siderurgica, încotro?", am 
solicitat conducerii combi
natului cu două-trei luni 
în urmă o întrevedere. 
N-am obținut-o nici în zi 
de azi. Nu punem la în
doială bunele intenții ale 
actualei echipe manageria
le și nici eforturile ce poa
te se fac pentru păstrarea 

'tradiției metalurgice hune- 
dorene. Constat numai că 
schimbarea conducerii la 
„Siderurgica" nu a dus, im. 
plicit, și la o schimbare a 
atitudinii față de presă, ți- 
năndu-se încă, pe post de 
sfânt odor, o lege a tăce
rii ce nu slujește practic 
nimănui. Nici administra
ției combinatului asupra 
căruia poate arunca o lu
mină nefavorabilă și nici 
ziaristului care, in lipsa u- 
nor informații de la sursă, 
este tentat să dea publici
tății aspecte insolite, dar 
nesupervizate la nivelul cel 
mai înalt al coordonării re
formei în combinat.

Nedorind să cad în a. 

ceasta din urmă capcană, 
am insistat să obțin niște 
răspunsuri la unele între
bări pe care de altfel și le 
pun mulți dintre hunedo- 
reni. In cele din urmă, a- 
vând ca intermediar pe dl 
ing. Gabriel Pocola, con
silier al managerului com
binatului, am primit unele 
date legate de pulsul eco
nomic al combinatului și 
de modul cum se vede re
structurarea acestuia din 
perspectiva actualei con
duceri nu de mult insta
late.

Unul din punctele de 
sprijin forte, pe care mi
zează conducerea combi
natului în restructurare, es 
te programul de noi inves
tiții și cel de modernizare 
a instalațiilor existente. Se 
speră că instalația de tur. 
nare continuă, cuptorul e- 
lectric tip „EBT“, precum 
și alte câteva noi investi
ții vor pune bazele unei 
echipări moderne pentru 
producerea și turnarea oțc. 

lului. In sfera moderniză
rilor se apreciază că, fo- 
losindu-se sume relativ re
duse, cuptoarele electrice 
de 50 to (OE1) și 100 to 
(OE2) ar putea suferi o a- 
meliorare la nivelul pa
rametrilor tehnico-produc- 
tivi. Ca idee principală, 
sectorul producerii oțelului 
va fi adaptat pentru creș
terea ponderii oțelului e- 
lectric în detrimentul celui 
elaborat cu fontă. Se apre
ciază că acest lucru va du
ce la o scădere a cheltuie
lilor și la un grad mai re. 
dus de poluare.

Gândind restructurarea, 
actuala conducere a com
binatului identifică posibi
le acțiuni corective și stra
tegii funcționale în direcții 
de bază cum ar fi: cea 
tehnicO-productivă și teh
nologică, comercială și de 
marketing, financiar-con- 
labilă, organizatorică și de 
management.

La capitolul resurselor u- 
mane se apreciază că re

structurarea personalului 
nu înseamnă neapărat șo
maj. Se invocă o reconver- 
sie internă a personalului, 
care va fi recalificat și re
distribuit la noile capaci
tăți ce vor fi date în ex
ploatare.

Desigur, luate la un loc, 
toate aceste măsuri preco
nizate pot fi considerate o- 
portune pentru redresarea 
economică a Siderurgicii. 
Ca un amendament: me
diul economic românesc să 
se poată încadra în limi
tele unei anumite norma, 
lități. Doar două cifre pot 
însă demonstra că acest lu
cru este departe de a se 
întâmpla.- La nivelul lunii 
aprilie a.c. datoriile „Side
rurgicii" însumau 135,6 mi
liarde de lei, în timp ce 
creanțele firmei se ridicau 
la 330,9 miliarde de lei. E 
clar că piața internă, în 
plan real, nu prea aduce, 
dincolo de inscriptele hâr
tiei, prea mulți bani, în 
combinat. Pe de altă parte, 

interesele Europei unite 
converg spre o raționaliza
re a exporturilor românești 
în domeniul metalurgic, 
ceea ce va duce la o sub- 
țiere semnificativă a pie
ței externe pentru produ
cătorii autohtoni. In aceas- 
tă conjunctură ostilă pro- 
ducerii oțelului, când pia
ța internă cere și nu poate 
plăti, iar cea externă se a. 
rată zgârcită la comenzi, ar. 
trebui evidențiate niște sur
se reale de venit care să 
permită păstrarea unui ni
vel de activitate strict co
relat cu potențialul uman 
existent în combinat. Pen
tru că altfel, mai devreme 
sau mai târziu, „buba“ tot 
se va sparge, iar întregul 
efort de a păstra, întoarse 
cu spatele la piață, anumi
te structuri, va avea ceva 
din tragismul prescrierii u- 
nui antinevralgio pentru un 
canceros incurabil.

A. SALAGEAN
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Cam nepotrivit un titlu 
ele reportaj pentru o dis
cuție cu un primar de co
mună, nu ? Și totuși, el 
exprimă esența discuției 
cu primarul comunei pe al 
cărei teritoriu se află în
ceputurile istoriei noas
tre, ca popor. Sarmizege- 
tusa Reggia lui Deccbal — 
Orăștioara de Sus.

Domnul Nicolae David, 
primarul câștigător în ale
gerile din iunie anul tre
cut, a preluat ștafeta de 
la un fost coleg de muncă 
și de întreprindere. Se pa
re că după ce acesta nu a 
mai fost primar, i-a pre
luat chiar funcția. Numai 
partidele politice cărora le 
aparțin sunt diferite. E- 
xercițiul democratic s-a 
manifestat și la Orăștioa
ra de Sus.

— Domnule primar, a 
trecut aproape un an de 
la alegerile locale. Ce bi
lanț le-ați putea prezenta 
alegătorilor dumneavoas
tră, dacă a. trebui s-a »a- 
ceți ?

— Speranțe de mai bi
ne, căci certitudini și fap
te sunt cam puține. Aș pu
tea zice și eu, cum zio 
mulți: am primit o moș
tenire grea de la fosta 
administrație. N-ar fi ade
vărat. Au făcut și aceia 
ce-au putut, cu posibilită
țile bugetare pe care le-au 
avut la dispoziție. Vom 
primi în curând bugetul

Orăștioara de Sus s-au 
făcut lucruri de substan
ță. Unul din satele neelec
trificate ale comunei a fost 
electrificat, iar anul aces
ta sperăm să electrificăm 
șl ultimul sat neelectri
ficat.

— Era .în discuție o do
rință mai veche a locui
torilor satului Ocolișu 
Mic, de a avea acces Ia

CONSILIUL I 0CU SI PRIMARIA
■ | PAR1AMENT SI GUVERN ALE CETĂTI1 | g

pe acest an. E grevat deja 
de foarte multe datorii. 
Lucrări executate în 1996 
și neplătite sau lucrări fă
cute în acest an.

Gu toate că suntem o 
comună de munte, fără 
putere economică, cu spri
jinul primit de la Consi
liul Județean și Prefec
tură, de la regiile jude
țene sau naționale, și la

șoseaua județeană Orăștie— 
Costești, peste râul Gră
diște. Era vorba în pri
mul rând de un pod peste 
râu. Ce-i cu el ?

— Podul s-a făcut, mal 
sunt necesari câțiva kilo
metri de drum asfaltat. A 
venit anul trecut la mine 
un neamț foarte revoltat; 
se împotmolise cu mașina 
pe acest drum. Mi-a ară

tat pe hartă că drumul 
este semnalat ca drum as
faltat.

— Apropo de oaspeți 
care ne caută, domnule 
primar. Ce șanse credeți 
că are turismul în comuna 
dumneavoastră, având în 
vedere vestigiile istorice 
care se află pe teritoriul 
ei?

— Șansele sunt legate 
nemijlocit de căile de co
municație, de accesul la 
posibilitățile de confort: 
curent electric, apă pota
bilă. Aceste elemente per
mit o staționare în zonă, 
în condiții de confort, chiar 
dacă drumul la cetățile 
dacice se face pe jos. Zo
na — ca relief, interes Is
toric și cadru natural — 
este foarte atractivă. Noi, 
pe plan local, însă, nu pu
tem crea aceste accesibi
lități. Dacă sunt între
prinzători dispuși să in
vestească în turism, noi 
le putem crea facilitățile 
care depind de adminis
trația locală.

.■.,AW.‘.‘A‘.W.W.V.W,,.,A,,-^/AWA,,,A,.W.’AW.,.,AW.WAVAV.W.AV/AW.W.7.,.W.V.,.W.V.,i7
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Un dispensar medical comunal de excepție
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Am discutat cu dl Pe
tru Luca, de la Gentrul 
agricol al comunei Orăș
tioara de Sus, asupra 
modului cum se desfă
șoară, în aceste zile fru
moase, lucrările de pe 
ogoare. Ne-a spus inter, 
locutorul:

— ®omuna are o su
prafață arabilă de 821 ha. 
250 ha au fost însămân

Pe ogoare, treabă 
multă de făcut

țate cu grâu. Din aces
tea însă au fost erbici- 
date doar 55 ha, din cau. 
ză că erbicidul este foar
te scump.

— Ce se seamănă în 
această primăvară ?

— Din discuțiile cu oa
menii am înțeles că cir
ca 10 ha cu orzoaică, 60 
ha cu ovăz, 80 ha cu car
tofi, 250 ha cu porumb, 
precum și importante su
prafețe cu legume, plan
te de nutreț ș.a.

— Gu ce își lucrează Ji 
oamenii pământul ? b

— Există în comună J 
circa 65 de tractoare, r 
Proprietarii acestora ară F 
și seamănă nu numai pă- * 
mântui lor, ci și pe ăl | 
rudelor, vecinilor etc. «

— La ce preț ?
— în general, la cel " 

aplicat de „Agromec''-uri, | 
dar si contra zile de coa- I• 

II
I
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să, sapă ș.a. Oamenii tșl | 
lucrează pământul și cu I 
caii. Avem în comună 2 
300 de cai. |

— în ce stadiu se află
lucrările, la jumătatea lu- | 
nii mai ? •»

— Păioasele și cartofii I 
s-au semănat. Se lucrea- J 
ză incă la plantarea le- | 
gumelor și la semănatul I 
porumbului. Vremea este | 
destul de înaintată, dar, I 
dacă Dumnezeu ține cu J 
noi, sperăm ca întârzie- | 
rea să fie recuperată. •

Iul primăriei, am reținut 
japtul că există condi
ții pentru activitatea u- 
nui medic stomatolog și 
pediatru. Acest lucru este 
în atenția primăriei, mai 
ales că există sate înde, 
părtate, unde medicul a- 
jungc mai greu. Aici se 
are in vedere reamena- 
jarea unor spații pentru 
ca medicul să-și poată 
desfășura activitatea cel 
puțin o dată pe săptă
mână.

în prezent, deși medi
cul generalist Corncliu 
Fulga a fost solicitat pen. 
tru alte posturi la Deva 
sau Craiova, nu a plecat 
de la Orăștioara de Sus.

Șanseoarecare 
dispensarul 

de 
este

De vreo doi ani în. 
coace, oamenii din zo
na comunei Orăștioara de 
Sus vorbesc cu 
mândrie de
medical din centrul 
comună. Adevărul 
că au de ce. Este o con
strucție pe lângă care nu 
poți să treci indiferent 
dacă ajungi în zonă. De 
fapt, dispensarul a fost 
construit cu aportul Băn. 
cii Mondiale și are, deo
camdată, funcționalități în 
ceea ce privește medici
na generală. Cuprinde, 
de asemenea, locuințe 
pentru medici.

ÎJ Totuși, din discuțiile pe
]• care le-am avut la nive- .

■
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Topometri
IDna Elena Cenușă și 

dl loan Dănilă, topome-

I triști ai Oficiului de Ca
dastru și Organizarea Te-

Iritoriului Deva, lucrează 
în aceste zile la măsura-

I rea pământului și întoc

mirea actelor necesare 
punerii în posesie a să
tenilor din Căstău, comu
na Beriu. De la dânșii 
am aflat că aplicarea 
Legii fondului funciar 
s-a încheiat în Sibișel și

știi î
Screca și se apropie de| 
finalizare în Orăștioara ■ 
de Jos. în Căstău acțiu-| 
nea a ajuns la jumătate, | 
iar în Beriu măsurarea! 
pământului încă n-a în-| 
ceput. ■

î
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în comuna Orăștioa-I 
ra de Sus sunt foarte*  
mulți oameni care au? 
adevărate turme de oi.» 
Dl loan Bogdănesc, din» 

, satul Ludești, are 200
• de capete de ovine, con-| 

1, Du-1
____  . J HO,? 
dl Adam Nasta dinț 
Costești are 120, iar dlf 
Radu Nasta 110. Tot 110» 
are și dl Crișan Stăni-l 
lă, din satul Grădiște.*  
Dl loan Stoicoi, de la »
Centrul agricol al co- » 
munci, ne spunea: »

— Comuna noastră » 
dispune de pășuni în- *

• tinse, așa că creșterea * 
« oilor are condiții bune »

— Oile vor urca, pre-» 
cum în fiecare vară, Ia» 
- ------- -------- -- ------ : 1

• — Oile se tund în a- »
• ceasta perioadă, iar ur »
• carea la munte se va»
• face între 1 Și 10 iunie. »

Satele comunei Beriu 
sunt legate în general de 
satul centru de comună 
prin artere de circulație 
modernizate. Doar Gucui- 
șul este legat prin drum 
neasfaltat și parțial Sibi- 
șelul. Acestui din urmă 
sat, pe care-1 despart 10 
km de centrul de comu
nă, 1 se oferă o nouă șan
să. Modernizarea accesu
lui rutier către el a înce
put mai de mult. Marți, 13 
mai, primărița Beriului, 
Rodica Moța, ne spunea 
cu satisfacție: „Acum ni 
s-a comunicat de la Direc
ția județeană de drumuri 
și poduri RA că în acest 
an se va mai continua as
faltarea drumului spre Si
bișel cu 2 km”.

Doi kilometri de drum 
asfaltat pe seama unui bu
get de subzistență este as
tăzi o adevărata șansă.

Se va ivi oare <5 șansă 
asemănătoare și pentru re
zolvarea a încă două pro
bleme dureroase ale comu
nei ? Beriu este comuna 
care e conectată telefonia 
prin două posturi: cel da 
la primărie și cel de la 
postul de Poliție. Doamne 
ferește de un incendiu du
minica.

Gea de a doua este dis
pensarul. A funcționat în- 
tr-o casă particulară, pe 
care proprietarul a recla
mat-o, a obținut-o șl tt 
vândut-o.
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Sper
Pe dl Ilie Andreoiu, din 

satul Ludești, comuna ®- 
răștioara de Sus l-am în
tâlnit în hotarul satului 
Orăștioara de Jos, apar
ținător comunei Beriu. Era 
la arat, lucrare ce o făcea 
cu doi cai foarte frumoși. 
Gând am ajuns la fața lo
cului, trăgea ultima braz
dă.

— Sunteți, deci, din Lu
dești, cum ați primit pă
mânt aici ?

— L-am moștenit de la 
un frate al bunicii. Dar 
am luptat mult până l-am 
obținut.

— Gum adică ?
— S-a făcut stăpân pe 

el un domn numit Ștefă- 
nie. M-am dus însă la no
tariat, am scos actele ce

antă
dovedeau că pământul îmi 
revine mie.

— Ge suprafață aveți 
aici ?

— Un hectar și vreo 
douăzeci și opt de ari. ® 
mare parte din ea a se
mănat-o dl Ștefănie gu 
grâu îl las să-și strângă 
recolta.

— Aici unde arați ce 
veți semăna

— Porumb. Am sămân
ță, semănătoarea e în că
ruță Fac acum o pauză, 
după care mă apuc de se
mănat Vremea este cam 
întârziată, dar sperăm în- 
tr-un an bun pentru agri
cultură de acum încolo.

— Spor la lucru 1
— Mulțumim. asemenea I

Pagină realizată de : ION CIOCLEJ, 
TRAIAN BONDOR VALENTIN NEAGUI »



REACȚII LA LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
Fostul candidat al UDMR 

la Președinție, senatorul 
Gy. Frunda, a salutat, luni, 
adoptarea de către Guvern 
a proiectului de modifica
re a Legii învățământului. 
Frunda’ n respins, totodată, 
acuzațiile potrivit cărora 
proiectul de lege ar insti

tui privilegii pentru etnicii 
maghiari, „Proiectul satis- 

' face așteptările șl cerin- 
.țele comunității maghiare 

i din România, democrati
zează învățământul din 
România și îl conformează 
normelor europene", a de
clarat Frunda agenției 
IMediafax.

Frunda consideră că 
proiectul de modificare „e- 
limină principalele discri
minări" ale legii adoptate 
de Parlament în 1995, El 
a menționat, în acest sens, 
învățământul profesional, 
posibilitatea susținerii exa

menului de admitere în 
limba maternă și prevede
rile referitoare la învăță
mântul superior, Frunda 
consideră că acuzațiile pri
vind instituirea prin acest 
proiect a unor privilegii 
pentru etnicii maghiari nu 
sunt justificate. „Proiectul 
nu reprezintă o discrimi
nare pozitivă a etnicilor 
maghiari, ci asigură egali
tatea de șanse pentru ce
tățenii de altă naționalita
te decât cea română", a 
spus liderul UDMR.

în proiectul de lege de 
modificare a Legii învăță
mântului, aprobat dumini
că, de Executiv, se recu
noaște dreptul persoane
lor aparținând mincrită- 
ților naționale de a studia 
și a sc instrui în limba 
maternă la toate formele, 
nivelele și tipurile de în
vățământ. De asemenea. 

se permite organizarea, la 
cerere, și în condițiile le
gii, a colegiilor, facultăților 
și instituțiilor cu predare 
în limba maternă. Istoria 
și Geografia Rc mâniei vor 
putea fi predate în limba 
maternă, , cu obligativitatea 
transcrierii si înscrierii to- 
ponomiei și a numelor 
proprii românești în limba 
oficială de stat. Pe de altă 
parte în proiectul de lege 
este prevăzută obligativi
tatea însușirii în școală a 
limbii române pentru toți 
cetățenii români, indiferent 
de naționalitate.

PDSR a anunțat, luni, 
printr-o declarație de pre
să, că se va opune prin 
toate mijloacele proiectu
lui de lege privind modi
ficarea Legii învățământu
lui, considerându-1 ca par
te a pretențiilor autono
miste ale UDMR.

PUNR consideră că mo
dificarea Legii învățămân
tului în forma inițiată de 
Guvern și care prevede or
ganizarea învățământului 
de toate tipurile în lim
bile minorităților și în cele 
de circulație internaționa
lă este efectul unui șantaj 
practicat de UDMR.

Valeriu Tabără, preșe
dintele PUNR. a declarat, 
luni, pentru Mediafax. că 
Executivul a cedat prea 
ușor în favoarea presiuni
lor celor de la UDMR. dar 
și ale factorilor externi.

Guvernul Ciorbea se va 
transform,-. Intr-o „remorcă 
a UDMR și nu ne va sur
prinde dacă următoarele 
concesii pe care le va face 
vor permite autonomia ma
ghiară și retrocedarea ave
rilor bisericii aparținând 
minorității maghiare", a 
mal spus Valeriu Tabără.

APEL AL 
PNL — CD — POPOVICI

PNL-CD-Popovici va 
face apel împotriva ho
tărârii judecătorești prin 
care a fost respinsă cere
rea de constatare a schim
bării conducerii partidu
lui. a declarat. luni, pen
tru Mediafax, senatorul 
Alexandru Popovici. Se.’ 
natorul liberal afirmă că 
avocatul formațiunii sale 
nu a avut ocazia, luni, 
să-și prezinte argumen
tele în fața instanței. „S-a 
mers pe ideea că noi nu 
am anunțat desfășura
rea Congresului, ceea ce 
este fals", susține Po
povici. El consideră, în
să, că decizia instanței 
nu este cel mai impor
tant lucru pentru forma
țiunea sa. „Nu etajul jus
tiției este cel important, 
ci etajul politic, pe zona 
CDR, care ne interesea
ză". a spus Popovici. El 
afirmă că. din acest punct 
de vedere, partidul său 
a câștigat bătălia, prin 
participarea, la Congre
sul organizat la Sibiu, a 
unor reprezentanți ai

1 
î 

| l 
Convenției. Popovici a l 
accentuat că liderul CDR, 
Ion Diaconescu, a spus 
că alianța va lua o de
cizie în privința dispu
tei PNL-CD Popovici — 
PNL-CD Cerveni „după" 
ce justiția se va pronun
ța și nu „în funcție" de 
decizia justiției.

Niculae Cerveni a de- 
clarat agenției Mediafax 
că decizia justiției Tiu a- 
duce nimic nou în dispu
ta dintre cele două for
mațiuni. „Ei au rămas ce 
au fost și înainte: nimic. 
Nici din punct de vedere 
legal, gruparea Popov ici 
nu există", a spus Cer
veni. Tribunalul Mun*  
cipiului București a res
pins, luni, cererea PNL- 
CD-Popovici de 
care a statutului 
cerii PNL-CD. 
trebuie să se 
asupra legalității Congre
sului PNL-CD, organizat 
de aripa Popovici la Si- i 
biu. Decizia instanței 1 
poate fi atacată eu apel I 
în termen de zece zile. |

• JOI, 22 MAI 1997

mod if i. 
și condu- 
Instanța 

pronunțe

I

I SE ÎNFIINȚEAZĂ REGIA AUTONOMĂ
j „ARSENALUL ARMATEI*
| Consiliul Suprem de
• Apărare a Țării (CSAT) 
'J a avizat, luni, proiectul 
'I de Hotărâre de Guvern 
J privind înființarea Regiei 
| Autonome „Arsenalul Ar-
* matei", informează un 
| comunicat remis agenției 
J Mediafax de Biroul de

«presă al Președinției. Re
gia Autonomă „Arscna- 
I* Iul Armatei" va fi con
stituită în vederea men-

J ținerii unor capacități ne- 
’ I cesare înzestrării forțelor

» armate în domeniile con- 
| strucțrilor navale, rache- 
J telor, armamentului greu, 
(munițiilor, explozibililor 

și pulberilor. Potrivit pro. 
J iectului de lege elaborat 
| de MApN, Regia Auto- 

I» nomă „Arsenalul Arma- 
| tei" va însuma sectoarele 

strategice ale actualei 
|| „G1ARA" (Regia Autono, 

IJ mă Grupul Industrial al 
| Armatei). Proiectul măi 
I prevede împărțirea res

Fostul președinte polo
nez, Lech Walesa, a afir
mat că NATO a comis o 
mare greșeală convenind 
semnarea chartei cu Ru
sia, deoarece acest acord 

' va îneuraja fosta Uniune 
Sovietică în desfășurarea 

, unei politici de rivalitate 
cu Occidentul, informea- 
Că Reute. Walesa a afir- 

i mat, într-un comentariu 
rublicat de un cotidian po. 

lonee, că Occidentul a co- 
i’ mis „o greșeală de neier
tat", deoarece înțelegerea 
încheiată, săptămâna tre
cută, de NATO și Rusia 
va sprijini iluziile Mosco
vei privind posibilitatea de

CLINTON A DECIS REÎNNOIREA CLAUZEI PENTRU CHINA
Președintele american 

Bill Clinton a decis, luni, 
reînnoirea Clauzei națiunii 
celei mai favorizate (MFN) 
centru China, declanșând 
astfel un nou val de dez- 

. bateri în Congres în pro
bleme de politică externă, 

I informează Reuter. Con
form legislației SUA, pre
ședintele urmează să in- 

I formeze, în mod oficial, 
leagrev în legătură cu 

jotăr^rea sa, la 3 iunie. 

tului „GIARA" în cinci 
societăți comerciale care 
urmează să fie privatiza
te. Ceilalți agenți econo, 
mici care lucrează în sec
torul producției de apăra
re vor fi coordonați, în 
continuare, de Comisia 
de coordonare a produc
ției de apărare.

CSAT a hotărât, de a- 
semcnca, crearea Agen
ției de Cercetare pentru 
Tehnică Militară, în ca. 
drill Ministerului Apără
rii Naționale. Agenția ur. 
mează să reprezinte mai 
eficient actualele capaci
tăți în domeniul cerce
tării și să reorienteze 
prioritățile, ,în funcție 
de programele necesare 
înzestrării forțelor ar
mate.

Greutățile cu care se 
confruntă cercetarea în 
domeniul militar se dato
rează lipsei de continui

GREȘEALA LUI LECH WALESA
a concura cu Occidentul. 
„Secretarul general NATO, 
Javier Solana, a semnat un 
document care va dăuna 
Rusiei, deoarece va între
ține iluzia acesteia că, de 
acum se poate înarma sin
gură și poate îngheța re
formele economice, dato
rită faptului că, din punct 
de vedere mililtar, se poa
te compara cu Alianța 
Nord-Atlantică", a precizat 
Walesa. El consideră că 
NATO ar trebui să promo
veze ideea că nimeni nu se 
poate compara cu această 
Alianță, pentru ca autori
tățile de la Moscova să se 
concentreze pe dezvoltarea 
economică a țării.

Pentru a putea bloca de
cizia, Camera Reprezen
tanților și Senatul trebuie 
să adopte o rezoluție co
mună de respingere, până 
la data de 31 august. In 
cazul în care Bill Clinton 
se va folosi de dreptul de 
veto în această problemă, 
ambele Camere trebuie să 
întrunească o majoritate 
de două treimi pentru a 
bloca din nou acordarea 
Clauzei pentru China. 

tate a cercetărilor ca ur- ; 
mare a diminuării fondu. i 
rilor alocate, retrageri' I 
specialiștilor militari din J 
institutele de profil și | 
slabei colaborări dintre » 
institutele de cercetare și | 
agenții economici în ve- 4 
derea realizării la termen | 
a modelelor și prototipu- J 
rilor. CSAT a evidențiat, ■ 
în ședința sa de luni, e- I 
xistența unui voltim im- > 
portant de obiective ne- I 
finalizate în sectorul pro. J 
ducției de apărare. Cau- | 
zelc au fost atât lipsa de ' 
fonduri ale agenților eco- | 
nomici, cât și volumul « 
mic de comenzi pentru I 
acest domeniu. Membrii , 
CSAT au apreciat că este I 
necesară atragerea inves. . 
titorilor străini pentru | 
modernizarea tehnologii- J 
lor actuale și realizarea | 
unor produse de tehnică ’ 
militară competitive. f

Poziția fostului președin. 
te polonez este diametral 
opusă celei adoptate de ac
tualul guvern polonez, ca
re a salutat înțelegerea în
cheiată între Rusia și 
NATO și care depune efor
turi pentru ca Polonia să 
fie invitată să înceapă ne
gocierile de aderare la 
NATO în timpul summit- 
ului de la Madrid. Noul 
guvern consideră că acor
dul de securitate ce urmea. 
ză a fi semnat la data de 
27 mai, la Paris, de cele 
două părți, va contribui 
la reducerea tensiunilor în 
regiune privind aderarea 
la NATO a unora dintre 
statele ex-sovietice.

Președintele Camerei Re
prezentanților, Newt Gin
grich, a declarat că va 
sprijini acordarea Clauzei 
MFN pentru China. El l-a 
criticat, însă, pe Bill Clin
ton pentru că nu s-a fo. 
losit de această ocazie pen
tru a determina autorită
țile de la Beijing să res
pecte drepturile omului șl 
libertățile democratice șl 
religioase.

Castelul I’ELEȘ — Sinaia loto — ANTON SOCAC1

CENTRALA DE LA CERNOBÎL A FOST ÎNCHISĂ
Centrala nucleară de 

la Cernobîl a ieșit au
tomat din funcțiune, 
sâmbătă, după produ
cerea unei defecțiuni la 
dispozitivul care trans
fera energia produsă 
către rețeaua energetică 
a Ucrainei, fără ca ni
velul radiațiilor să 
crească, a declarat, luni,

I 
I
I
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LEGE PENTRU PROTECȚIA DEPUNĂTORILOR DIN 
INTERIORUL BĂNCILOR

conturile 
victimelor 
și despre

Parlamentarii elvețieni 
doresc modificarea legis
lației privind secretul 
bancar, pentru a asigu
ra locurile de muncă ale 
celor care dezvăluie se
crete despre 
bancare ale 
Holocaustului 
rolul financiar al Elve
ției în cel de-al doilea 
război mondial, relatea
ză Reuter. Comisia juri
dică a Camerei Inferioare 
a Parlamentului elvețian 
va propune aprobarea u- 
nei astfel de legi, tn 
cursul lunii iunie, după 
ce un paznic de noapte 
al uneia dintre principa
lele bănci elvețiene a fost 
concediat, pentru că a 
dezvăluit conținutul unor
• » no • as» # «n « an • an « I 

directorul -centralei, ci
tat de Reuter.

„Operațiunile execu
tate au fost similare 
frânării unei mașini, iar 
frânele au funcționat 
bine",' a declarat Ser- 
ghei Parashin, directo
rul centralei. Un mesaj 
automat primit de la 
reactorul nr 3, singurul 
dintre cele patru rcac.

documente bancare secre
te. Președinta comisiei, 
Lili Nahhoz, nu a făcut 
nici un comentariu pri. 
vind această știre. Un 
număr mai mare de par
lamentari ceruse proteja
rea angajaților care pre
dau dosare secrete, apar
ținând băncilor unde lu
crează, unei comisii for
mate din istorici, numită 
de guvern, care cercetea- 
ză rolul financiar jucat 
de Elveția, țară neutră, 
în timpul celui de-al doi. 
îea război mondial.

Cererile parlamentari- 
lor elvețieni au fost de. 
terminate de cazul Iui 
Christoph Meili, care fu
sese concediat de compa-

4 4 4 a a 4 

.toare ale centralei care 
se află, încă. în stare 
de luncț onare, a anun
țat cu activitatea reac
torului a fost oprită, a- 
C’sta afiâ^Hu-se „în re
gim de răcire", a pre
cizat Parashin. „Nive
lul radiațiilor în inte
riorul cenlralei și în a- 
fara ei a rămas ne. 
schimbat”, a adăugat el.

nia de securitate pentru 
care lucra, după ce a sus. 
tras documente, care ur
mau să fie distruse, de 
la Union Bank of Swi
tzerland (UBS). Meili, ca. 
re a declarat că bănuia 
că documentele de la 
UBS se refereau la afa
cerile din timpul celui 
de al doilea război mon
dial, a predat documen. 
tele sustrase liderilor or
ganizațiilor evreiești din 
Zurich, iar aceștia au a- 
lertat procuratura privind 
violarea legii care inter
zice distrugerea documen
telor care ar putea con
tribui la identificarea 
moștenitorilor conturilor 
nerevendicate.
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S.C. „CORVINUL“ S.A. HUNEDOARA
(fost ICSAP) ’

închiriază spații pentru birouri la firme ț 
particulare în clădirea sediului central din Hu*  | 
nedoara, strada Moldovei, nr. 8.

Prețurile de închiriere sunt conform le
gilor în vigoare.

Relații suplimentare la managerul socie*
ț tății sau la tel. 054/712316.

II I
I S.C. APOLLO S.A, |

I
LICITAȚIE PUBLJCA I .............. ,

I

CONSILIUL LOCAL ȘOIMUȘ

Organizează in data de 9. 06. 1997, ora 
12,00, I; sediul Consiliului local,

pentru elaborarea documentației Plan urba
nistic general, etapa a II*a,  și Regulamentul 
local de urbanism al comunei Șoimuș.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Consiliului local Șoimuș.

BANKCOOP S.A. ORAȘTIE 
Vinde Ia

• OLTCIT SPECIAL
Preț negociabil.
Relații la Bankcoop S.A. Orăstie. 
Tel. 647456 — 647565.

R.A.G.C.L. DEVA ANUNȚA

Ștrandul R.A.G.C.L. Deva s-a deschis 
Începând cu data de 17. 05. 1997.

Tarifele practicate:
— 3 000 lei adulți;
— 1 000 lei copii, elevi, studenți.

ICu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr.
37 A, organizează

I 
I
| deschisă (cu preselecție) conform Legii nr. 58/ 
11991, H.G. nr. 634/1991 și H.G. nr. 758/1991, | 
jH.G. 545/1992 și O.G. nr. 39/1995 pentru vân a 
|zarea următorului activ: 8
l Stație de îmbuteliere ape minerale Bă-!

Jcâia, situată în localitatea Băcâia, comuna Geoa-| 
Igiu, jud. Hunedoara, care are ca obiect dej 
activitate îmbutelierea apelor minerale carbo-■ 

■gazoase. I
J Prețul de pornire a licitației este del 
|4 560 000 000 lei. «

Licitația va avea Ioc in data de 25. 06. 1997. ■ 
|ora 10,00, la sediul societății din Deva, str. 11 
| Decembrie nr. 37 A, jud. Hunedoara. |

Caietul de sarcini al activului și criteriile | 
Ispecifice pentru preselecția participanților la I 

licitație pot fi ridicate de la sediul societății J 
| începând cu data de 30. 05. 1997.

j Alte relații privind activul se pot obține | 
|Ia telefoanele 054 — 214296, 054 — 212413.
| Pentru preselecționarea participanților la 
I licitație, ofertanții vor depune la sediul socie*  

tății până la data de 15. 06. 1997 documentele
| prevăzute de H.G. 758/1991.

| Lista cu ofertanții acceptați a participa la 
I licitație va fi afișată la sediul societății până

Ia data de 20. 06. 1997.
Ofertanții selecționați vor depune până la 

|data de 23. 06. 1997 la casieria societății sau 
■ în contul nr. 307370101 — deschis la B.C.R. 
iDeva următoarele:
I —• taxa de participare la licitație: 1 000 000
!lei;

S.C. REMPES S.A.

cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 
I Angajează CONTABIL ȘEF cu studii 
| superioare de specialitate și vechime mi- 
‘ nim 5 ani.

Informații suplimentare Ia sedi*;l  societă
ții, telefon 221273, int. 105.

MQDEY*
CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, 

CU CEI.E MAI BI NE PREȚURI
■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA intr-o 

gamă diversificată ?
■ Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC 

pentru atelierul dumneavoastră ?
■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA de 

cea mai bună calitate ?

TOATE LA CELE MAI BUNE PRETURII

SUNATI-NE ACUM LA TEL.: 018 — 
623482 sau 064 — 193493.

Pentru clicnții noștri fideli reduceri până 
la 12 la sută!

Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj. 
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16.

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A. DEVA

Convoacă Adunarea Generală a Acționa
rilor în data de 5. 06. 1997 la Casa de Cultură 
Deva, cu sediul în P’ța Victoriei, nr. 4, la ora 
10,00, pentru toți acționarii înscriși în registrul 
acționarilor la data de 19. 05. 1997.

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi:
1. Modificarea statutului societății și a 

contractului de societate.
2. Alegerea Consiliului de administrație 

și a organelor de control (cenzorii).
3. Diverse. •
Informații suplimentare la sediul societății 

din str. 22 Decembrie nr. 37, telefon 054 — 
213575, fax 217929.

în cazul in care nu vor fi îndeplinite con
dițiile statutare, adunarea generală se recon*  
voacă pe data de 20. 06. 1997 in același loc 
și la aceeași oră.

In urma realocării acțiunilor, ca urmare a 
diminuării capitalului social, numărul de ac
țiuni deținute s*a  schimbat de la 794 la 614 
sau de la 815 la 630.

Relații suplimentare la secretariatul so
cietății.

| — garanția de participare Ia licitație 10
|la sută din prețul de pornire a licitației.

| în prețul de pornire a licitației nu este

I inclusă valoarea terenurilor, urmând ca acestea 
să fie vândute cumpărătorului activului, con

iform H.G. nr. 331/1992.

I------------------------------------------
| GRUPUL ȘCOLAR CU PROGRAM SPORTIV 

I DEVA

| Organizează concurs în data de 4 iunie ora 
9,00, la sediul școlii, pentru ocuparea urmă 
toarelor posturi:

— bucătar;
— șofer cat. B și D;
— îngrijitoare curățenie.

Informații suplimentare la telefon: 217015.

I 
I
I 
I
I 
I
I
la

I tarea bilanțului contabil in
12. 1996, în data de 30. 05.

R.A.H. ROMÂNIA

Cu sediul în Petroșani, str. Timisoara, nr.

Ocazie unică
S.C. INFOMHM S.A. Deva Sir. 22 D^mbne37/A. 

găsiți |â prețuri foarta avantajoase-, PC-un sesond hand- 
CttaiisBw MEC S . la Mit, I MB LAM. W MIM J ț ffliliflR la

’ Cafaafiait: IBM PC M 3». 4 MB RAM.IW ttilU®lalor- te

. . .. i
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SOCIETATEA COMERCIALĂ DEVIL S.A.

Str. Dorobanților, nr. 32A, anunță inten
ția de autorizare din punct de vedere al pro*  
tecției mediului pentru magazinul 8 Lupeni, 
str. T. Vladimirescu, nr. 82.

Reclamațiile se primesc în termen de 30 
zile de la apariția anunțului, la A.P.M. Deva.

S.C. „Mareș-Tur“ S.R.L. 
(IRAȘTIE

I Organizează

Excursie de 8 zile*  în GRECIA, stațiunea 
FOURKA, la incredibilul preț de 190 dolari/ 
persoană. Sejur complet, inclusiv transport. 
Seriile se vor derula în perioada 14. 06. — 13. 
09. 1997.

Relații suplimentare la tel. 054/641446 
(orele 9—17) și 054/624926 (după ora r7). |

Pamocul £ _
ppMCOM 8 n L*

Organizează selecție de ofertă pentru audi- 
contabil încheiat la 31.

. 1997, ora 10,00. 
IOfertele se vor depune până la data de 29. 05. 
jl997, ora 12,00.

. Vinde din depozitele proprii toată gama |

Relații suplimentare se
nr. 054/541865, 054/541460,

pot obține la tel. 
int. 121.

Comercializează 
conducte și fitingurj din PE și PVC

X
pentru rețele de

APĂ, CANALIZARE Șl GAZ

S.C. REC PROD IMP EXP S.R.L. DI VA

IV înde din depozitele proprii toaia gama a 
de laminate produse de „Siderurgica" S A. I 

| Hunedoara la cele mai avantajoase prețuri. - 
! Relații la tel.: 231483, 231484, 233245. |
I <

T T T tt

'•

WUliHlklBV
3400 Gluj-Napoca, str. Câmpina nr 54
Tel.! 064-415566, Tel./Fax 064-415499
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CUVÂNTUL LIBERI
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PRECIZARE...
a nu se crea 

dna 
Lidia Dobrei, direc; 

I Centrului de Sănă. 
din Călan, face mi- 

i cu vreun aparat 
dreptul miraculos, 

no-a rugat.

Pentru 
imaginea falsă că 
dr. ! 
torul 
late 
nuni 
dea 
domnia sa 
telefonic, să precizăm că 
aparatul cu car;? lucrează 
este un Ilontgcn cu 
amplificator de imagine 
și lanț TV, cu 
CCD de înaltă

medicala ;
mantă, cu două posturi : 
(radioscopie și radiogra 
fie) și tomograf monito- ț 
rizat cu secțiune longi-» 
tudinală. Aparatul este J. 
diferit de computerul — 
tomograf (CT), care arc I 
secțiune transversală și * 
performanțe mult mai ri- f 
dicate. »

Aceasta — spre știința 1 
specialiștilor. Dar și a • 
necunoscătorilor, preocu-1 
păți totuși de starea lor de * 
sănătate. (D.G.)

VĂNZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 
1.5 tone, cu 
identitate și 
ție sanitară,
cepțională. Preț 15 000 . 
DM. negociabil. Infor
mații la tel. 211275.

207 D, 
carte de 
autoriza- 

Stare ex-
camera
perfor-1

I1. CAGLI A UI (14) — SAMPDORIA (5) 1 x 
Credem că mai aproape de adevăr ar fi un meci

CONCURSUL DIN
25 MAI 1997

2. FIORENTINA (11) — REGGIANA (18) 1
Cu toate greutățile ce se confruntă și lipsa vi

li zibilă de formă, Fiorentina își poate adjudeca vic- 
* toria în fața lanternei roșii.
|| 3. INTER (3) — NAPOLI (13) 1
. Deși întâlnirea ar fi de o triplă, mergem pe mâna
I gazdelor în creștere de formă.

4. LAZIO (4) — VERONA (17) 1

8 Prea mult țin gazdele la un loc în cupe să le 
scape victoria într o partidei cu o formație din sub-

Î solul clasamentului.
5. PARMA (2) — BOLOGNA (6) 1 x

0 Deși Parma a manifestat câteva slăbiciuni în 
( Ultimele meciuri, pot să-și. ia toate 3 punctele. Un 
' egal rra este exclus.

6. PERUGIA (16) — ROMA (10) 1 X 
Un pronostic destul de greu de dat, 

victoria gazdelor, însă nu c imposibil 
plece cu un punct.
7. UDINESE (7) — PIACENZA (15)
Și în această partidă înttevedem un 

egalitate. Udinesc însă speră că mai poate urca 
clasament.

8. VICENZA (8) — MII AN (9) 1 x 2
Meci tare cu rezultat strâns care ne îndeamnă

I<.
I
b?; sa

<
*

I

noi credem 
ca oaspeții

1 x 
rezultat de 

în

«la multă precauție, 
o rapt m —i

î
9. BARI (4) — PADOVA (12) 1 x
Când te afli pe locul 4 e g'reu să cedezi pe 

priul teren într-o partidă cu o formație de la 
locul clasamentului.

10. BRESCIA (1) — FOGGIA (10) 1 
•’ Dacă insistă, liderul seriei B poate termina 
I torios. in caz că joacă mai relaxat, ar trebui să ne 
* gândim și la un „x“.
I 11. CESENX (17) — RAVENNA (9) 1
’ Chiar cu 3 puncte penalizare, Ravenna stă 

în clasament. Gazdele ni se par mai mobilizate 
tru a scăpa de retrogradare.

12. GENOA (5) — EMPOLI (2) 1 x
O altă partidă echilibrată, cu rezultat greu 

vizibil.
13. PESCAR \ (6) — LECCE (3) 1 X
Meci de o triplă — pentru cine poate. Gazdele 

aî ]u4oritate.

I
I
I: *
I

I
i

La Pakftul copiilor Deva

Deși se apropie, încet, 
sfârșitul anului școlar, 
printre lucrări de con
trol, teze și socoteli pe 
seama mediilor generale, 
elevii își mai găsesc timp 
și pentru alte activități. 
Ca în fiecare an, în a. 
ceasta perioadă, la Pala
tul Copiilor din ~ 
preocupările celor 
aici sunt în plină 
șurare, numeroase 
și cercurile 
artistice, 
fi ce și sportive organizate 
în cadrul clubului

Deva 
de- 

desfă- 
fiind 

cultural- 
tennice, științi-

■î I.

I
*

I
I
*

I
*

I
I
*

I
I
I
I
*

I
I
I

pro. 
mij-

vic-

bine 
pen.

pre-

I
*

I*
I
*

I
*

I4
I
I
I

PLINA

locale 
diverse- 
țcolare, 
la nive-

CONCURSURILE ȘCOLARE — ÎN 
DESFĂȘURARE

După etapele 
(municipale) ale 
lor concursuri 
acestea continuă
Iul fazelor județene sau J 
zonale. Astfel vineri se i 
desfășoară etapa zonală ț 
a concursului 
pompierilor", 
(24 mai) elevii
generale vor concura Ia 
Informatică. în ultima 
a lunii Ia Orăștie vor 
vea loc competițiile

carturi șl electronică. (G.B )

„Prietenii 
iar în 

școlilor

zi 
a- 
la

CENTRU NOU DE REPRODUCȚIE
Intre obiectivele noi 

nominalizate în progra
mul de investiții pe a- 
cest an al Ministerului 
Agriculturii și Alimenta, 

■ției este înscrisă și con. 
struirea ,1a Orăștie, a 
unui nou centru având 
ca destinație reproducția 
și selecția animalelor. în

acest scop sunt alocate ț 
fondurile necesare de la * 
buget, realizarea obiecti- l 
vului amintit fiind soli. J 
citată ca urmare a fap- I 
tulul că vechiul spațiu ? 
nu mai corespunde ce- f 
rințelor actuale desfă.șu-» 
rării în bune condiții a » 
activității specifice. (N.T.)

• Vând Citroen BX 17 
Diesel, 5200DM1,negociabîl 
șl Citroen BX 17 benzină, 
1990, 4600 DM. negociabil. 
Tel. 215460'

• Vând convenabil a- 
partament decomandat, 2 
camere, 
bl. 
15.

Deva,
61, ap. 11,

Vând grajd 
lemn, țiglă,

Micro 15, 
după ora 

(6265) 
compus 
bolțari,din

foastăne. Preț foarte con
venabil, Pricaz fabrică,
Cicalo loan. (4338)

Vând convenabil Da- 
1300, avariată, cu ta. 

Orăștie. Pricazuluî,
28/51. (4339)

Vând Dacia 1310, 1991,

cia 
Ion, 
bloc

•
recent antifpnată, vopsită. 
Tel. G50958, 656097.

• Vând Trabant 
motor nou, plus 
rezervă. Tel. 717508,

(4109) 
601. 

motor 
seara. 
(5057)

W.WASWAWWWW
• Societate agricolă 

Strei Călan 
licitație. în 
iunie 
duri, 
două 
zuri. 
718472.

iV.WA'AWiV.Vi’.WJV.
• Vând vilă Ginciș, 

preț negociabil. Tel. 712606.
(5060)

• Vând Dacia Break 
fabricație 1985, preț 2700 
mărci. Tel. 714896. (5061)

■ Vând placaj 16 mm, 
placaj spate, prețuri a- 
vantajoase. Tel. 673234. 

(5290)
• Vând calculatoare 586, 

PENTIUM, în orice
compo- 

la 
Tel. 

(5287) 
medi- 
părul, 
pliant, 
boxă. 
(5286) 

Ritmo Dîe- 
Bejan, bl. 

(5283)

1997, 
două 
fânare, 

Informații

vinde la 
data de 5 
trei graj- 

magazii, 
2 silo- 

tel 
(5059)

686, 
configurație, sau 
nente. 
prețuri 
215729.

• Vând 
cală, cască 
bicicletă Pegas 4/4 
Majak 203, benzi 
714084.

• Vând 
sel. Deva, 
Z 2, ap.

• Vând

soft instalat, 
minime.

bicicletă 
uscat

Fiat 
str.

12.
apartament trei 

camere ultracentral 
Dccebal, bl. 23. sc.
5, ap. 137, vizibil 
între 18—20.

• Vând SRL, 
spălat automată cu 
ranție, vând grădină 
comuna Brănișca, 
închiriat biliard

bdul 
H, et. 
zilnic 
(4422) 

mașină 
ga
in 

caut de 
șl jocuri

distractive. Tel. 622786,
666531. / (5293)

0 Vând Ford Granada
79 înscris. 1500 DM și
apartament cu 3 camere
94 mp parter cu hol cen
tral. două balcoane, acces 
față — spate. faianțat, 
parchetat, telefon, cablu 
Devasat, excelentă poziție, 
zona Astoria, numai pen
tru birouri agenții ” ~ 
depozite, 
nete, 150 
621033.

• Vând
camere decomandat, Deva 
bdul 22 Decembrie, tel. 
624332. (5288)

• Vând apartament două 
camere ultracentral, mul
tiple îmbunătățiri, deco
mandate. Tel. 216360

(4428)

AB0, 
oabi- 
Tel. 

(5279) 
apartament trei

producție, 
000 000

T.-."1.'."J

■ Vând tractor U 650 
stare bună, preț foarte 
convenabil, comuna. Orăș- 
tioara de Sus sat Bu
cium. 35. (4426)

0 Vând urgent aparta
ment două camere ultra
central. Simeria, cazan 
încălzire gaz Termoteca 
25, radiatoare încălzire 6 
bucăți, registre, cadă baie 
fibră de sticlă, 1,50 nouă. 
Tel. 661163. (5382)

• Vând urgent SRL preț 
avantajos.' Tel. 211448.

(5382)
• Patron — Lucia Brea- 

zu vând casă tip vilă, cu 
vad comercial. Vețel, nr. 
32 B, accept orice fel de 
naționalitate. Tel. 665179.

(5277)
• Vând teren intravi

lan, construibil, ■ 650 mp, 
central Pui., Tel. 068/ 
163871. (9351)

• SG „StreiuT*  SA Să- 
lan. str. A. Vlaicu, nr. 8, 
vinde prin licitație în 
fiecare luni, la ora 9, în
cepând cu 2. 06. 1997, mij
loace fixe scoase din uz.

Informații la tel. 730541 
sau la sediul societății.

(5292)

0 Vând casă nouă, 
cu etaj și dependințe, 
canalizare, gaz metan, 
încălzire centrală, în 
Hațeg. Informații 
770034 (după ora 18).

(9350)

PIERDERI

0 Pierdut carnet șomer 
nr. 17451. Se declara nul.

(4425)
ÎNCHIRIERI

0 Ofer spre închiriere 
spațiu comercial în su
prafață de 130 mp în gara 
Simeria, vad excepțional. 
Tel. 660655, — 10--16,
220676 — 20—23. (5297)

e închiriez rochii pen
tru mirese, modele deo
sebite și accesorii. Orăștie. 
Primăverii, 19. (4313)

OFERTE
DE SERVICII

ospătari. Informații tel. 
641918.-' (4332')

0 Grupul Școlar Indus
trial Metalurgic Hunedoara 
organizează,- în data -da 29 
mai 1997, concurs pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi vacante: un post ope
rator calculatoare, .un post 
muncitor, două posturi 
îngrijitor. -Relații supli
mentare Ia secretariatul 
școlii. (5058)

DIVERSE
0 SO Alimcx Vema 

SRL Deva, 22 Decembrie, 
bl. G, parter, anunță in
tenția. de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a firmei din 
Deva, 22 Decembrie, bl. 
G. parter. Sugestii și se
sizări se primesc în ter
men 'de 15 zile de la 
apariția anunțului la APM 
D va. (4427)
- a SG „Rom Ncdland 
Trans Irnpex" SRL Deva, 
anunță intenția de autori' 
zare diin punct de vedere 
al protecției mediului a 
magazinului situat la a- 
dresa: str*.  22Dccembrie, 
bl. Al parter

• Eventualele contestații 
și sugestii se depun la 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25. în termen de 15 
zile de la data apariției 
anunțului (5287)

0 SG Gomcoreal SĂ. 
Hunedoara — Deva con
voacă A.G. a acționarilor 
pe data de 30. 05. 1997, 
ora 10, la sediul societății, 
în caz că nu se întrunește 
numărul statutar de ac
ționari a doua convocare 
pe data de 12 iuijio 1997. 
în același loc și la ace
eași oră. (5510)

0 NOU! Punct farma
ceutic veterinar în stafia 
GER Ilia, program 8,30— 
15, 16—20. (5260)

0 Organizația Par
tidului Democrat Ha
țeg organizează în
tâlniri cu membrii 
și sîmpatizanții parti
dului, în fiecare vi
neri, la ora 12, Ia 
Casa de cultură Ha
țeg. (0349)

DEZBATERE

0 Astăzi Consiliul Națio
nal în colaborare cu Consili
ul județean al Partidului 
Socialist organizează la Deva 
dezbaterea cu tema: „Ad
ministrația publică locală, 
între promisiuni și fapte". 
Participă primari, vice- 
primari și consilieri ai 
PS din județele Alba, A- 
rad, Caras-Severin, Hune
doara, Sibiu și Timiș.

(IG)
DECESE

0 • Gu adâncă durere 
în suflet. Dorina și 
Tatiana, de la Maga
zinul Electrice, anunță 
dispariVa fulgerătoare 
a dragei lor colege

ELENA LAZURCA 
Nu te vom uita 

niciodată. (184623)

0 Vecinii din bl. 14 a- 
duc un ultim omagiu celei 
care a fost

ELENA LAZURCA 
și transmit sincere con
doleanțe familiei îndure
rate. (4423)

0 Cu adâncă durere 
în suflet copiii Adela, 
Edit, Tibor și Robert 
și nepotul Emanuel a- 
nunță . încetarea din 
viață a celui care a 
fost

VAI) TIBOR
tată și bunic.

înhumarea va avea 
loc astăzi, 22. 05. 1997, 
la Cimitirul Reformat 
din Deva.

Te vom păstra me
reu viu în amintirea 
noastră. (5509)

0 Gu adâncii durere 
anunțăm decesul scum
pului no'’ru soț. tată 
si bunic
ION CRIȘAN (NEI.U) 
în vârstă de 71 ani. 
înmormântarea azi, 22 
mal 1997, ora 14, de 
Ia domiciliul din llu- 
nedeara, str. Cloșca, 
nr. 15, la Cimitirul Po
pa Șapcă Hunedoara.

(5296)

0 SG Van Emmcrik 
Industries SRL Deva 
angajează sudori, lă
cătuși, muncitori ne
calificați (bărbați), 
coordonator produc
ție, vârsta maximă 35 
ani. Informații supli
mentare 231083. (5300)

0 SG Elvlla angajează 
brutari calificați și neca
lificați, băieți încărcători- 
descărcători, vârsta uu. 
ximr 25 ani, operator P6. 
staționar — vechime mi
nimă 3 ani în domeniu 
bucătar-barman. Infoi 
mâții la sediul firmei, 
Deva. str. Depozitelor, nr. 
2 A. (4419)

• Doriți să promovați
șl să aveți profit zilnic? 
Vă oferim această șansă 
Sunați azi 615390, Star-: 
mâine. (5294)

• SG Ioan D. Alisa Exim
SRL angajează două vân
zătoare la barul Melody, 
Mintia, nr. 131 A, lângă 
FNG. Program 24 cu 72, 
carte de muncă, salariu 
200000 net. (5291)

• Luni, 26 mai la ora 
11 va avea loo o nouă pre- 
selecție pentru reporteri 
știri Ia postul de radio PRC 
FM Deva. Sei interesați 
se pot adresa In’ sediul 
PRO TV Deva, de la eta
jul 4 al bl. IPII. (5284)

0 Angajăm brutari și

LICITAȚII
0 SG „Strciul" SA. Că

lan. str. Aurel Vlaicu, nr.
8, organizează licitație 
pentru închirierea maga
zinului BIG din Gălan, 
în data de 3. 06. 1997, ora
9. Ia sediul societății. în 
caz de neadjudecare lici
tația se reia în fiecare 
marți la ora 9.

Informații suplimentare 
la tel. 730541 sau Ia se
diul societății. (5292)

MATRIMONIALE
• Doreso cunoștință cu 

o doamnă peste 60 ani pen
tru căsătorie. Pot fi contac
tat la tel. 724311. Sâmbătă 
între orele 16—20 și dumi
nică între IC—15. Sunt din 
Hunedoara. (2005)

0 Cumnatul Popa Rc 
mus cu soția și copi?' 
regretă trecerea în etern, 
tatc a dragului lor

ION CRIȘAN
Dumnezeu să" ierte și 
să-l odihnească în pace!

■ (5296)
0 Sumnatul Popa Beni 

cu soția și copiii aduc un 
ultim omagiu regretatului 
lor

ION CRIȘAN (NliLU) 
Bunul Dumnezeu să-i dc-a 
odihnă veșnică. (5296)

• Gu adâncă durere în 
suflet familia anunță în 
setarea din viață a celui 
care a fost

VHCGlIi DEVIA 
soț, tată, socru și-borne, 
înmormântarea va avea 
loo azi 22 mai a.c., or.-> 
14, din sir. G.A. Rosetti. 
nr. 5. (4432)

CURSUL VALUTAR
AA A I 1007 *

Cursurile incluse In această listă au la bază 
cot ații ale societăților bancare autorizate să efeo- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării cursurilor in tran
zacții efective âe 'schimb valutar yl înregistrări con
tabile.

21 MAI 1997 i

dolor SUA 7086
marcă germană 4202
yeni |aponezi 6235

ră sterlină 11739
frâne elvefian 5088
frâne francez 1247
lire ifalieno 427
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